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școală de educație civică, 
izvor de propuneri și inițiative 

gospodărești
Izvor viu de idei, propuneri și 

inițiative, îndemn mobilizator la 
faptă pentru obște, „Tribuna demo
crației" — adevărată „agoră socia
listă", instituită din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu — se 
bucură de un larg ecou în rîndurile 
cetățenilor de la orașe șj sate. Sub 
egida consiliilor locale ale F.D.U.S., 
în cadrul acestei largi instituții de
mocratice au loc periodic intilniri 
ale cetățenilor cu activiști de partid 
și de stat, cu deputați, cu cadre din 
economie și din alte domenii ; în 
dialogurile publice fertile, ce' se 
desfășoară cu acest prilej, autori
tățile dau răspunsuri la întrebările 
cetățenilor și elucidează diverse pro
bleme privind aplicarea legilor sau 
înfăptuirea programelor de activități 
in profil teritorial, se fac sugestii 
constructive, se conturează măsuri 
efective și angajamente concrete 
privind participarea cetățenilor la 
acțiunile de interes obștesc, se sta
bilesc responsabilități precise pen
tru îndeplinirea celor hotărîte.

Cum era firesc și de așteptat, de 
la an la an s-a conturat mai lim
pede rolul „Tribunei democrației", 
s-a lărgit aria sa tematică, au fost 
definite mai precis modalitățile con
crete de desfășurare a dezbaterilor 
sale. Succesul de ansamblu al aces
tei originale forme de democratism 
socialist s-a concretizat in nume
roase înfăptuiri din mai toate jude
țele și localitățile țării — realizări 
gospodărești edilitare in cele mai 
diferite domenii, care au determi
nat reale progrese economico-socia- 
le. în cadrul acestui proces s-au 
acumulat și cristalizat multiple ex
periențe pozitive in organizarea 
„Tribunei democrației" de către con
siliile F.D.U.S., cit și in creșterea 
popularității ei. Sînt experiențe in
teresante și eficiente — demne de 
preluat și generalizat. Cetățenii — 
din mediul urban, din mediul rural
— apreciază cum se cuvine această 
formă de dialog in care pot discuta 
orice problemă privind viața obștii, 
în care sînt consultați asupra celor 
mai stringente și importante sar
cini și cerințe de larg interes civic, 
în care își spun cuvîntul și con
cretizează acțiunile necesare de în
treprins. „Tribuna democrației" se 
dovedește, în acest fel, nu numai 
un loc în care se discută, se ridică 
și se rezolvă probleme, ci și o școa
lă de educație civică socialistă ; oa
menii învață să aprecieze și să ju
dece la nivelul interesului general
— și să acționeze în numele aces
tuia.

O serie de constatări directe făcu

te in ultima vreme în diferite ju
dețe, convorbirile purtate cu cetă
țeni și diverși factori locali scot 
însă în relief că — pe lingă reali
zările notabile înregistrate în nu
meroase localități în privința afir
mării și eficienței „Tribunei" — 
și-au făcut loc și persistă unele ne- 
împliniri sau deficiențe în organi
zarea și desfășurarea acestor foruri 
publice. ‘

Fenomenul cel mai răspindit il re
prezintă lipsa de ritmicitate — prac
tic, nerespectarea indicației inițiale 
ca în fiecare localitate să se con
voace lunar „Tribuna democrației". 
Sînt cazuri cînd aceasta se organi
zează nu o dată pe lună, ci trimes
trial, chiar semestrial sau cine știe 
cînd. Nu e vorba numai de sate 
(unde, desigur, in toiul campaniilor 
nu prea este, timp pentru asemenea 
adunări), ci și de cartiere sau orașe 
— unde s-ar găsi timp suficient pen
tru discutarea unor probleme care-i 
preocupă și îi interesează pe cetă
țeni. Așa se face că intîlnești oa
meni care, întrebați despre „Tribuna 
democrației", își amintesc cu greu 
cind au fost invitați ultima dată la 
o asemenea adunare.

De ce se organizează sporadic 
„Tribuna democrației" în unele sate, 
cartiere sau orașe ? Pentru că — se 
motivează deseori — nu prea ar 
exista timp ; sarcini multe, curente 
și permanente ar angrena forțele 
locale fără a Ie lăsa răgazul și dis
ponibilitățile necesare realizării și a 
acestei activități lunare. Este o op
tică eronată, fiindcă organizarea sis
tematică a „Tribunei democrației" 
ar facilita tocmai rezolvarea lesni
cioasă, împreună cu cetățenii, a unor 
sarcini grele care covirșesc. Nepro- 
cedînd astfel, organele locale res
pective se privează singure de o po-, 
sibjlitate de descongestionare a pro
priei agende de lucru, de un mijloc 
eficient de soluționare colectivă a 
problemelor, care, altfel, cer timp 
mult și multă forță d(e muncă. în 
fond, acest mod greșit de a judeca 
exprimă existența și persistența 
unui cerc închis, steril, din care cu 
greu se poate ieși : din lipsă de timp 
nu se organizează tribune publice ; 
neorganizînd aceste acțiuni, factorii 
în cauză se aglomerează cu sarcini 
și intră în... criză de timp.

O cerință importantă în privința 
„Tribunei democrației" este și ne
cesitatea păstrării profilului specific, 
neconfundarea ei cu alte acțiuni, ale

Gheorahe M1TRO1
(Continuare în pag. a IV-a)

Ragorî miirKiloresc in întrecere
Producție fizică

BRĂILA
Un număr de 25 de unități economice brăi- 

lene au realizat, in devans, planul taferent 
primelor două luni ale anului in curs la 
producția-mari'ă industrială. Se evidențiază 
in mod deosebit colectivele muncitorești de 
la Combinatul de fibre, celuloză și hîrtie, 
antrepriza de construcții-montaj și reparații 
in industria chimică, întreprinderea „Lami
norul", trustul antrepriză generală de con
strucții industriale. întreprinderea de con
fecții. Prin eforturile depuse pentru reali
zarea sarcinilor ce le revin din programul 
suplimentar sint create condițiile obținerii, 
pină la sfirșitul lunii februarie, a unor pro
ducții peste prevederi in valoare de 56 mili
oane lei. (Candiano Pricepulu, coresponden
tul „Scinteii"),

DOLJ
în spiritul sarcinilor și orientărilor date 

de secretarul general al partidului, in toate 
unitățile industriale din județul Dolj se ac
ționează cu spirit de răspundere in vederea 
realizării programului de producție supli
mentară pe acest an. Astfel, in cea mai mare 
întreprindere — „Electroputere" — planul de 
producție la zi a fost depășit Cu aproape 
7 milioane Iei. livrindu-se peste prevederi 
aparataj electric de inaltâ tensiune, motoare 
electrice . și transformatoare de putere. 
Fruntașe in întrecerea socialistă ce se 
desfășoară sub genericul „Mai mult, mai 
bine, mai repede !“ sint și întreprin
derile de celule electrice prefabricate 
și mecanică Băilești. cea de tractoare și 
mașini agricole Craiova. întreprinderea de 
transformatoare și motoare electrice Filiași, 
care au livrat suplimentar produse de primă 
importanță pentru economia națională și 
pentru export. (Nicolae Băbălău, corespon
dentul „Scinteii").

MURES
în județul Mureș se desfășoră. ca pretu

tindeni in țară, o amplă și insuflcțitoare 
întrecere pentru realizarea și depășirea pla
nului producției fizice la fiecare sortiment. 
Ca rezultat al efortului stăruitor depus 
pentru modernizarea continuă a proceselor 
de producție și aplicării unor valoroase 
inițiative muncitorești, chimiștii. electroniș- 
tii, constructorii de mașini și lucrătorii din 
alte sectoare ale industriei județului au 
realizat, in perioada care- a trecut din acest 
an. peste sarein'ln de plan,, prpțjușe. <glș 
industriei electrotehnice si de mecanică fină 
in valoare de aproape 50 milioane lei, 
7 000 tone carbid. 5 250 tone amoniac de sin-

peste prevederi
teză, 1,2 milioane cărămizi și blocuri cera
mice, 3 654 tone îngrășăminte chimice, 
ceramică fină menaj, in valoare de 4 mili
oane lei, precum și însemnate cantități de 
prefabricate din beton armat și alte produse 
utile economiei. Este de remarcat că aceste 
sporuri de producție au fost realizate, in 
cea mai mare parte, pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scinteii").

SIBIU
De la începutul anului și pină acum, 

colectivele muncitorești din industria muni
cipiului Sibiu au realizat importante canti
tăți de produse peste prevederile planului. 
Potrivit preliminărilor, s-au creat condiții 
pentru îndeplinirea, pînă la sfirșitul lunii 
februarie, ă angajamentului asumat, care 
este mai mare decît sarcina din planul pro
ducției suplimentare. Pină- acum, realizările 
s-au materializat în livrarea de utilaje și 
instalații pentru <Jiferite ramuri ale eco
nomiei naționale, produse de mecanică fină, 
cherestea, țesături din lină și tip lină, con
fecții și altele. (Ion Onuc Nemeș, cores
pondentul „Scinteii").

VASLUI
. Aplicind în viață Indicațiile și orientările 
secretarului general al partidului, oamenii 
muncii din industria județului Vaslui 
acționează susținut, cu inaltă răspundere și 
dăruire, pentru îndeplinirea planului la toți 
indicatorii economici și a sarcinilor ce le 
revin din programul suplimentar de pro
ducție industrială în acest prim an al 
actualului cincinal. Ca urmare a înfăptuirii 
unui complex program de măsuri, a unei 
mai bune organizări și utilizări a timpului 
de lucru și a utilajelor din dotare, a înnoirii 
și modernizării produselor, colectivele din 31 
de unități economice vasluiene raportează 
îndeplinirea înainte de termen a planului la 
producția-marfă industrială pe primele două 
luni. Pînă la finele lunii februarie, aceste 
harnice colective muncitorești, intre care cu 
cele mai mari realizări se înscriu cele de la 
întreprinderile de materiale izolatoare, „Tex
tila" și Combinatul de fire sintetice din 
Vaslui, de produse abrazive, de rulmenți, de 
elemente pneumatice și aparate de măsură 
Tlirlad, Fabrica de utilaj tehnologic complex 
Huși și altele, vor livra suplimentar o 
producție-marfă industrială in valoare de 
65 milioane lei. De remarcat că întregul spor 
de producție va fi obținut pe seama creșterii 
productivității muncii și in .condițiile înca
drării stricte in normele de consum material 
și energetic. (Petru Necula, corespondentul 
„Scinteii").

bhor: Ritm accelerat de lucru pe șantierul termocentralei Oradea
în imediata vecinătate a municipiului 

Oradea se inalță o nouă termocentrală pe 
lignit,- primele capacități urmind să fie 
racordate la sistemul energetic in cursul 
acestui an. Acce'erarea ritmului dc execuție 
constituie, așadar, o cerință de prim ordin. 
De aceea, pe șantierul termocentralei- au 
fost concentrate efective sporite de construc
tori și montori, o puternică mobilizare de

forțe asigurindu-se în prezent la montarea 
echipamentelor in gospodăria de cărbune, ■ la 
execuția unor lucrări de structură in sala 
de turbine și la montarea sistemului de 
subpresiune la cazanul nr. 1. în fotografie, 
formația de lăcătuși sudori condusă de loan 
Suteu asamblează buncărele pentru cel 
de-al treilea bloc entergetic. (loan Laza, 
corespondentul „Scinteii").

INVENȚIILE Șl INOVAȚIILE 
catalizatori ai progresului tehnic

In amplul proces de promovare a 
noului, a gindirii tehnice originale, 
un rol important revine activității 
de invenții și inovații. Roade ale 
muncii de cercetare, invențiile și 
inovațiile constituie cea mai inaltă 
expresie a creativității științifice și 
tehnice in ceea ce are ea mai auten
tic și esențial. Poporul român din- 
totdeauna a dat dovadă de ingenio
zitate tehnică, a numărat multe 
minți iscoditoare ale căror idei și-au 
păstrat pină azi valabilitatea, înscri- 
indu-se drept contribuții de seamă 
Ia zestrea de progres și inteligență 
a omenirii, dovezi limpezi că oa
menii acestui pămînt au știut să 
lupte pentru nou, căutindu-1, găsin- 
du-1 și aplicindu-1 cu talent și tul
burătoare perseverență.

Nicicind insă, în istoria țării noas
tre, creația științifică și tehnică nu 
s-a bucurat de mai multă cinstire, 
n-a beneficiat de mai bune condiții 
de activitate și afirmare ca in anii 
socialismului și, mai cu seamă, in 
ultimii 20 de ani care s-au scurs de 
la Congresul al IX-Iea, de cind in 
fruntea partidului și statului nostru 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Tocmai de aceea, această perioadă 
din istoria modernă a României re
prezintă și intervalul de timp in care 
știința și, implicit, activitatea de in
venții și inovații au marcat progte- 
se fără precedent, contribuind ne
mijlocit la mersul înainte al socie
tății.

Aplicarea politicii partidului și 
statului nostru în domeniul investi
țiilor șl a celorlalte forme de pro
ducție industrială este coordonată 
de Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie — condus, cu inal
tă competență, de tovarășa Elena 
Ceaușescu. savant de largă recu
noaștere și prețuire internațională, 
ea însăși autor a nenumărate și va
loroase brevete de invenții.

Perioada ultimelor două decenii 
relevă o activitate susținută in do
meniul muncii de invenții și în in
stitutele de învațămint superior, 
unde cadrele didactice, ridicind pe 
un plan superior îndelungata .tradi
ție existentă in acest domeniu, au 
făcut dovada unei activități neobo
site de depistare a noului pe care 
să-l pună in slujba omului, a bună
stării sale. Dacă intr-o instituție de 
invățămint superior unde baza pro
cesului didactic este cercetarea știin
țifică, in sensul pe care îl afirma 
un mare profesor, și anume ca fie
care cadru didactic să fie un crea
tor de știință sau să se străduiască 
a fi, la fel și invenția și inovația fac 
parte din activitatea permanentă a

tuturor cadrelor didactice sau ar tre
bui să facă parte. Tocmai in legătu
ră cu această necesitate permiteți-mi 
să fac cîteva considerații.

Cercetarea științifică presupune 
existența noului, element comun cu 
inovația și invenția și totodată parte 
esențială a procesului de dreație. Cu 
toată legătura strînsă a acestor ac
tivități, se constată adesea o puter
nică neconcordanță între activitatea 
științifică susținută și de nivel și in
vențiile și inovațiile ce iau formele

în confruntare 
creatoare cu

[cerințele economiei)

oficiale consacrate. Altfel spus, o 
mare parte a invențiilor și inovații
lor rămin la nivel de posibilitate, 
fără a se transforma în realitate sau 
reprezintă o realitate necuprinsă in 
formele oficiale.

Cercetări efectuate asupra cauzelor 
succeselor șl insucceselor în inova
rea tehnologică, in aplicarea breve
telor de invenții scot la iveală pre
zența frecventă a unor factori asu
pra cărora aș dori să insist in cele 
ce urmează.

Orientarea 
clarilor este 
Pentru ca o invenție să devină ino
vare tehnologică, ea trebuie să aibă 
succes la beneficiari, să reprezinte 
răspunsul la o comandă sau necesi
tate socială. Legarea cercetării și 
dezvoltării de . activitatea de marke
ting trebuie astfel 
nu 
se 
rii 
de 
in 
nii _________
mat cursuri de inventică la Univer
sitatea din Bradford, a pus in evi
dență că una din barierele majore 
in calea inovării o constituie comu
nicarea sau relațiile lor cu activita- ■ 
tea de marketing, cu conducătorii 
acestei activități. Și aceasta deoarece 
tehnologul se privește pe sine ca pe 
un profesionist mai curind decît ca 
un om de afaceri, el se apropie mai 
curînd de profesioniștii din alte în
treprinderi decît de economiștii din 
propria întreprindere.

Unii cercetători ai domeniului a- 
preciază că valorile activității des
fășurate de economiști sînt negate 
de către unii ingineri. îmbunătățiri 
în ridicarea acestor bariere in invă- 
țămîntul nostru superior se fac prin 
apropierea celor două specialități, 
inginerul făcind în anii 4—5 cursuri 
cu caracter economic — organizarea 
și conducerea întreprinderilor, sis
teme informatice și analiza activi
tății economice — care ocupă o pon
dere importantă în planurile de in- 
vățămînt. La fel și in pregătirea 
economistului în facultate, există 
cursuri cu caracter tehnic, a căror 
pondere ar trebui să crească pentru 
a facilita dialogul care trebuie să 
se instaureze între ei și întreprinde
rile în care trebuie să colaboreze 
după terminarea facultății. Tocmai 
de aceea proiectele de diplomă ale 
absolvenților politehnicii conțin și un 
capitol de analiză a eficienței eco
nomice la introducerea in fabricație 

■a produsului proiectat, capitol care 
poartă viza titularului cursului de 
organizarea și conducerea întreprin
derilor. Unii autori 'recomandă, în 
același socp, mișcarea de personal

Prof. univ. dr. Georqe RULEA
Institutul politehnic București

spre cerințele benefi- 
unul dintre - acestea.

"1 făcută incit să 
devină una din cele mai serioa- 
bariere practice in calea inovă- 
tehnologice de succes. Un sondaj 
opinie ip rîndul a 175 directori 
probleme de cercetare, pe dome- 
tehnologice de virf, care au ur-

Condiții superioare de asistentă 
medicală a maniei și copilului

, „Omul este măsura tuturor lucru
rilor..."; iată un străvechi dicton cu 
largi semnificații actuale în societa
tea noastră socialistă, orinduire al 
cărei obiectiv fundamental este omul, 
satisfacerea tot mai deplină a nevoilor 
sale materiale și spirituale, fericirea 
și împlinirea sa. 
Pentru înfăptui
rea unor aseme
nea nobile țeluri, 
pentru dezvolta
rea necontenită a 
țării este necesar, 
așa cum a arătat 
în repetate rîn- 
duri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
să se mențină și 
să sporească vi
goarea. tinerețea 
și sănătatea poporului. Acestea sint 
cerințe obiective ale vieții, ale pro
gresului societății, sint comandamen
te înalt patriotice, înalt umanitare. 
Ceea ce demonstrează, cu puterea 
faptelor, că politica partidului de sti
mulare a natalității este profund 
științifică, pusă în slujba omului și 
societății noastre.

In acest cadru, elementul cel mai 
important îl constituie, desigur, exis
tența unei puternice și diversificate 
baze materiale sanitare, cu un înalt

for-nivel de dotare. în actuala sa 
mă de organizare și funcționare, re
țeaua sanitară dă posibilitatea — și 
impune acest lucru — ca, practic, 
toate nașterile din țara noastră să 
aibă Ioc in maternități, sub o aten
tă și competentă îngrijire. Este

în spiritul grijii statornice
acordate familiei

de partidul și statul nostru

o realizare de cea mai mare însem
nătate, care relevă, prin ea însăși, 
răspunderea cu care societatea noas
tră ocrotește mama, nașterea tinere
lor vlăstare ale vieții. La aceasta 
adăugăm densa rețea de dispen
sare, de policlinici, ' 
spitalicești cu profile de ginecologie, 
obstetrică și pediatrie. Se cuvine să 
mai amintim că în România funcțio
nează și un institut specializat, Insti
tutul pentru ocrotirea mamei și qo- 
pilului.'De curînd, acesta și-a reor-

de unități

(Continuare in pag. a Il-a)

Noi construcții de locuințe la Suceava Foto : E. Dichiscanu

ganizat activitatea, repartizind între
gul personal de care dispune in jude
țele cu indicatori demografici defici
tari, pentru cercetarea proceselor res
pective și îmbunătățirea activității 
de asistență.

în evoluția corespunzătoare a in
dicatorilor demo- 

------------------------ grafici un rol
important revine 
sectorului sanitar 
pe linia acordării 
asistenței de spe
cialitate mamei și 
copilului. Legea 
sanitară instituie 
răspunderi con
crete pentru per
sonalul medico- 
sanitar și unități
le sanitare în le

gătură cu supravegherea medica
lă a femeii încă clin perioada de 
graviditate. Se știe că pentru a 
aduce pe lume copii sănătoși 
viguroși, pentru ca sarcina să se 
dezvolte în bune condiții, feme
ia trebuie să fie ea însăși în pri
mul rind sănătoasă. Aceasta este ra
țiunea pentru care se fac controale 
periodice, cuprinzind atit femeile 
din mediul urban, din întreprinderi 
și instituții, cit și cele din mediul 
rural, fiind deosebit de important ca 
starea de sănătate a femeii să fie 
cunoscută încă din primele zile de 
graviditate.

Pe timpul dezvoltării sarcinii, me
dicii, cadrele medii de specialitate 
urmăresc periodic modul in rare se 
desfășoară starea de graviditate, 
luind măsuri de imbunătățire a evo
luției sale. O atenție deosebită se 
acordă femeilor care prezintă diferi
te afecțiuni asociate sarcinii și care 
beneficiază de consultații interdisci- 
plinare, acordate de specialiști de 
cea mai înaltă pregătire. Evident că 
protecția din punct de vedere medi
cal a femeii însărcinate primează, 
dar se are în vedere și starea de să
nătate a celorlalți membri de fami
lie, pentru că și; ide aceasta, de me
diul general familial, depinde intr-o 
accentuată măsură 
a viitorului copil.

La externarea 
nou-născutul este 
în primele 24 de ore de către dispen
sarul teritorial și vizitat zilnic, o

Și

starea de sănătate

din maternitate, 
luat în evidență

I. GEORGESCU
(Continuare în pag. a IV-a) -

PAȘCANI
Prospețime 
și vigoare 

urbanistică
Pașcani, cunoscutul centru fe

roviar, a devenit, datorită orien
tărilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul celor cinci vizite de lu
cru făcute aici de-a lungul ani
lor, un oraș modern, dinamic, 
cu o industrie dezvoltată.

Argumentele 1 Ne-arn propus 
să le aflăm de la primarul loca
lității, tovarășul Nicolae Rățoi. 
Dar nu l-am găsit la sediu, ci 
pe șantierul centrului civic, pre
ocupat, impreună cu o comisie, 
de trasarea exactă a Străzii 
Mari, pe care ne-o și prezintă: 
„De-a lungul ei vor fi ridicate 
numeroase alte blocuri noi cu 
confort îmbunătățit, cu cele mai 
frumoase spații comerciale și de 
servicii la parter ; apoi, aici in 
dreapta, va fi casa de cultură 
orășenească, o «bijuterie» poli
valentă. lată, dincolo de artera 
industriilor, piața agroalimen- 
tară este aproape gata".

își întrerupe insă explicațiile, 
antrenindu-se intr-un dialog 
gospodăresc cu un grup de ce
tățeni veniți să-l caute. „Audien
țe" pe care primarul le-a insti
tuit la fața locului, nu in birou. 
„Ne-am propus să dăm rezolvări 
operative, nu aminăm, nu facem 
procese-verbale să ne acoperim 
de hirtii" — ne spune el. L-am 
rugat deci să ne considere și pe 
noi „la audiente" și să ne pre
zinte in continuare orașul.

Așa aflăm că frumoasa așe
zare de pe Șiret dăinuie de se
cole. Cea mai veche este partea 
denumită Vatra, atestată fiind 
din 1453 printr-un zapis al can
celariei domnești de la Sucea
va. Sadoveanu, născut aici, își 
amintea, în „Istoria pe scurt a 
tlrgului Pașcani", că pe timpul 
copilăriei sale orașul era „o în
grămădire de căsuțe sărăcăcioa
se". Oamenii, cei mai mulți, se 
adunaseră să locuiască in jurul 
gării, de îndată ce aceasta s-a 
inaugurat o dată cu calea fe
rată Ițcani — Pașcani — Roman, 
in 1869. Și tot in același an au 
apărut Atelierele C.F.R., iar 
ceva mai tirziu și depoul de lo
comotive. In scurtă vreme s-a 
constituit aici un puternic nu
cleu muncitoresc, revoluționar. 

' Ultimul război mondial a fost 
distrugător și pentru Pașcani. 
„Multe orașe din Moldova au 
fost năruite de război. Dar in 
fruntea tuturor stă Pașcanii. E 
ras de pe fața pămintului. Tir- 
gul e asemenea unui cuptor 
care nu s-a răcit de tot (...)■ 
E senzația acută a unui gol 
imens" — nota Geo Bogza. 
Atunci, in 1945, reveniseră in 
acest loc doar citeva mii de 
locuitori. La chemarea parti
dului, ei au pornit să renască 
din ruine orașul distrus. Cu 
dirzenie, cu eroism muncitoresc 
au reconstruit atelierele, depoul, 
gara, orașul, stradă cu stradă.

Privim, de pe scările elegant 
tăiate care unesc astăzi orașul 
„de jos", din jurul gării, de ora
șul „din deal". Noua configura
ție urbanistică sugerează un 
impresionant arc peste timp. 
Zeci și zeci de blocuri, intr-o 
tratare arhitecturală aparte ; 
multe cu șarpantă la acoperiș. 
Iată și grupul de școli profe
sionale și liceul Atelierelor 
C.F.R. (azi o modernă între
prindere' de reparat material 
rulant), alte școli generale, gră
dinițe și cămine de copii. Un 
oraș al tinereții ! Prin mijloc, 
venind maiestuos spre trepte, 
s-a construit un bulevard pie- 
tonal. Aspectul deosebit de atră
gător al acestui „Corso" se în
tregește cu armonia noilor 
blocuri atit din orașul „de jos", 
cit și din cel „din deal", unde 
se înaltă și un modern hotel cu 
ceas electronic pe frontispiciu. 
Noua zestre edilitar-gospodă
rească a ajuns la circa 10 000 
apartamente construite in ulti- 

' mii 20 de ani.
— S-a dezvoltat intens si 

incă se mai dezvoltă orașul 
nostru — comentează primarul 
— pentru ca a crescut substan
țial numărul locuitorilor săi, la 
aproape 40 000, ca urmare a 
creării a numeroase locuri de 
muncă și in alte industrii, ală
turi de cele „ceferiste", tradi
ționale la noi. Vizitele de lucru 
făcute de secretarul general al 
partidului au jalonat succesiv 
noile etape de dezvoltare ale 
orașului, avind in centrul lor 
creșterea necontenită a puterii 
economice, inteleapta politică 
promovată consecvent de partid, 
a înfloririi tuturor zonelor și lo
calităților patriei, s-a materiali- 

■ zat la Pașcani prin înființarea 
unor intreprinderi moderne, e- 
chipate cu utilaje de mare teh
nicitate, de înalt randament : o 
întreprindere de perdele și tri
cotaje. devenită recent „Erou al 
Muncii Socialiste", o „Integrată" 
de țesături subțiri din in, o în
treprindere a zahărului, prin
tre cele mai mari din tară, o 
unitate de scule și accesorii spe
ciale, cea mai tinără căreia, cu 
prilejul vizitei de lucru a 
secretarului general al parti
dului, i s-a indicat să amplifice 
procesul de fabricație a scule
lor și accesoriilor de mare 
precizie.

Pașcani — pornit de la un 
simplu „nod de cale ferată" — 
se afirmă astăzi ca o așezare 
modernă, pe măsura epocii 
noastre.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul

Deplină receptivitate față de o propunere valoroasă
grijii față de om

„Studiind cu atenție cuvîntarea 
ținută in fața Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, am reținut cu 
emoție și totală aprobare apelul 
către toți oamenii muncii din in
dustrie de a găsi căi noi. soluții 
și metode de folosire a resurselor 
secundare recielabile, potrivit ce
rințelor de materii prime ale eco
nomiei naționale" -- se afirma la 
Începutul unei scrisori adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu de că
tre maistrul Emil Băcanu, de la 
I.A. Pitești. „Vă raportez cu pro
fundă satisfacție muncitorească, 
comunistă, continua autorul, că 
am reușit, cu sprijinul conducerii 
seoțiși reparații eapitale și compar
timentului mecano-energetic, rea
lizarea și introducerea in circuitul 
productiv a procedeului de recicla
re integrală a șpanurilor de metale 
neferoase, prin placarea termică pe 
bucși de oțel". Scrisoarea arăța că 
prin acest procedeu se obține o 
mare economie de materiale nefe
roase — in mod deosebit, la aliaje

Măsuri ferme pentru îmbunătățirea activității 
in stațiunile viticole

O amplă scrisoare adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu sesiza că 
la Stațiunea de cercetare și pro
ducție vitivinicolă Iași nu se res
pectă dispozițiile legale, iar direc
torul stațiunii, precum și alte per
soane din cadrul unității comit 
abuzuri care afectează dezvoltarea 
unității și lezează avutul obștesc. 
Autorul scrisorii, care relata, in 
sprijinul afirmației sale, o seamă 
de fapte și date concrete, susținea 
că despre aceste probleme ar fi fost 
informate și organele locale, dar că 
nu s-au luat măsurile cuvenite.

La indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, scrisoarea a 
fost dată spre rezolvare prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului, secretarului Comitetului 
Central al P.C.R. care se ocupă de 
aceșt domeniu, președintelui Curții 
Superioare de Control Financiar. 
De asemenea, la cercetări au parti
cipat activiști de partid și specia
liști de la organele centrale de 
șțat.

Raportul de cercetare întocmit 
precizează că unele dintre aspectele 
sesizate se confirmă. Astfel, in anii 
1883—1985 s-au plantat 2,57 ha cu 
vie fără autorizație și s-a defrișat 
o suprafață de 4,40 hectare cu vie 
pe rod, fără a exista aprobarea le
gală. De asemenea. în perioada 
1981—1982 ș-a defrișat fără apro-

Maximă eficiență
întreprinderea de execuție și ex

ploatare a lucrărilor de Îmbunătă
țiri funciare din Covasna a execu
tat in unele locuri din județ lucrări 
de desecare, drenaj și combatere a 
eroziunii solului de calitate neco- 
respunzătoare — se afirma în
tr-o scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Autorul mai 
susținea că o parte din utilajele din 
dotare, ea și unele mijloace de 
transport ar fi fost folosite pen
tru efectuarea de lucrări la diverse 
persoane, cu combustibilul statului, 
iar conducerea Întreprinderii n-ar 
urmări îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Așa cum a indicat secretarul ge
neral al partidului, scrisoarea a fost 
repartizată spre rezolvare prim 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului. Din verificările efectua
te de activiști de partid și de stat 
a rezultat că multe afirmații nu 
se confirmă. Analizindu-se situația 
de la unitățile beneficiare (C.A.P. 
și ț.A.S.) din zona Virghiș-Au- 
guștin ■— Aita Mare, unde s-au 
executat lucrări de desecări. de 
combatere a eroziunii solului și de

4 CREA TEHNICĂ DE VÎRF ÎNSEAMNĂ 
A ÎNVESTI EFORT ÎNALT DE GÎNDIRE

Q apreciere făcută in darea de 
seamă prezentată in cadrul adunării 
generale a oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Automatica" din Ca
pitală a reținut in mod deosebit 
atenția. „Rezultatele obținute de co
lectivul nostru de muncă in anul 
1985 ——— se spunea — sint cele mai 
bune din toți anii cincinalului în
cheiat recent, producția-marfă reali
zată fiind cu 15 Ia sută mai mare 
față de 1984". Elementul decisiv al 
acestei aprecieri îl constituie — cum 
ușor se poate observa — creșterea 
substanțială a volumului producției- 
marfă. Dar nu numai aceasta. Apre
cierea se întemeiază pe activitatea 
de ansamblu a întreprinderii, pe 
faptul eă unitatea și-a realizat și 
depășit planul la absolut toți indica
torii și in mod special la cei de efi
ciență economică.

Un asemenea bilanț, într-o între
prindere producătoare de tehnică de 
vîrf, ar fi putut imprima dezbateri
lor din adunarea generală un curs 
festivist, s-ar fi putut transforma 
intr-un elogiu — altfel meritat — 
al muncii desfășurate in anul trecut. 
Dacă nu s-a intimplat așa, acest 
lucru se datorește modului in cate 
s-a manifestat în adunare spiritul 
revoluționar al comuniștilor prezenți 
ia forul democrației muncitorești, 
care și-au refuzat pe moment satis
facția relevării rezultatelor pozitive, 
pentru a arunca o lumină cu bătaie 
lungă asupra marilor răspunderi 
ce-i revin colectivului de aici față 
de economia națională în acest prim 
an al actualului cincinal. Despre ce 
este vorba ?

Fără a fi degrevată de sarcini și 
mai mari in anul 1986, privind rea
lizarea de echipamente pentru auto
matizări, solicitate în toate sectoare
le economiei naționale, „Automati
ca" urmează să-și asigure din mers 
un nou profil — să devină unitate 
producătoare de roboți industriali. 

le cuprului pe bază de staniu (de 
pină la 83 la sută, in funcție de 
diametrul pieselor și grosimea stra-. 
tului de placare). Procedeul a fost 
experimentat în fața mai multor 
specialiști și a conducerii secției Și 
compartimentului, care au hptărit 
să fie introdus în circuitul pro
ductiv.

Autorul scrisorii solicita secreta
rului general al partidului nostru 
sprijin pentru ca. după ce proce
deul va fi analizat amănunțit de 
organe competente la nivel central, 
să fie generalizat în economia na
țională. dațe fiind avantajele sale. 
In sprijinul acestei afirmații, auto
rul dădea exemple care demon
strau. concret, superioritatea pro
cedeului, economiile substanțiale de 
bronz realizabile.

Scrisoarea a fost repartizată spre 
soluționare Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale. în raportul de 
cercetare se subliniază că Oficiul 

bări o plantație pomicolă de meri 
și peri,' insumind mai bine de 1? 
hectare (din care doar circa 9 hec
tare plantații au fost evidențiate ca 
mijloace fixe, restul nefiind înre
gistrate).

Atrage atenția faptul că în cadrul 
stațiunii s-au comis și alte ilegali
tăți — unele deformînd datele reale 
ale producției obținute la hectar, 
personalul unității sporindu-și în 
acest mod, nejustificat, veniturile. 
După cum se subliniază în raportul 
de cercetare, in perioada 1982—1984 
-stațiunea a folosit, in cadrul celor 
două ferme de producție a strugu
rilor, suprafețe de vii cu 40 hectare 
mai mari decit cele prevăzute in 
plan; în aeeste condiții, .coeficientul 
îndeplinirii planului la struguri a 
apărut in mod artificial majorat, 
personalul stațiunii beneficiind de 
retribuții cu peste 350 000 lei mai 
mari fată de cele cuvenite, sumă 
care urmează a fi recuperată potri
vit Jegii. S-a confirmat faptul că in 
cadrul stațiunii s-a creat o lipsă în 
gestiune de peste 116 000 sticle goa
le, precum și a circa 360 litri vin, 
în timp ce la alte băuturi s-au înre
gistrat plusuri de 64 000 lei. In răs
puns se arată și faptul că s-a con
statat că prin cantina întreprinderii 
s-au adus, contrar dispozițiilor le
gale, pe bază de relații directe ale 
directorului stațiunii, mari cantități 
de produse care au fost valorificate 

la lucrările de îmbunătățiri funciare
regularizare a văii, a rezultat că, 
în funcție de configurația terenu
lui și cerințele beneficiarilor, s-a 
renunțat la unele lucrări și s-au 
făcut unele- suplimentare. Toate 
modificările au fost făcute insă cu 
aprobarea proiectantului și în 
scopul de a se asigura o eficiență 
mai mare sistemului în ansamblu 
și în cadrul sumelor prevăzute in 
devizul general — la unele lucrări 
realizîndu-se chiar economii. Gre
șeala conducerii întreprinderii 
constă în lipsa de evidență a docu
mentelor primare — operarea la 
timp a, modificărilor ce s-au făcut 
și pentru care existau aprobările 
cuvenite. S-a confirmat faptul că 
au fost închiriate utilaje — dar nu 
unor persoane particulare, ci unor 
unități economice și din agricultu
ră pentru care s-au încasat sume
le legale.

Referindu-se la cea de-a doua lu
crare „Combaterea eroziunii solu
lui1* în perimetru etalon, dubă mo
delul de la Perieni-Vaslpi. se 
menționează că pe 1513 hectare 
s-au executat lucrări de bună ca
litate. La C-A.P. Aita Mare și Că-

Cuvîntul primilor doi vorbitori 
părea să facă abstracție de această 
cerință nouă, revoluționară care se 
pune în fața viitoarei „Automatici". 
Dar a luat cuvintul tînărul comu
nist Laurențiu Geambașu, șeful 
atelierului de roboți, și robotica s-a 
înscris ferm la cuvint : „înțeleg că 
întreprinderea noastră are de solu
ționat în 1986 probleme deosebit de 
importante pentru a asigura înde
plinirea in bune condiții a sarcinilor 
de plan, care cresc față de anul pre

Cum se manifestă spiritul revoluționar 
ai comuniștilor în adunările generale 

ale oamenilor muncii

cedent cu aproape 10 la sută la pro- 
ducția-marfă și de peste 2,5 ori la 
export, a sarcinilor ce ne revin din 
programele prioritare la care parti
cipăm, dar să nu uităm că tot în 
acest an trebuie să devenim prima 
întreprindere din țară profilată pe 
producerea de roboți industriali. în
trebarea care se pune este urmă
toarea: ne permite nouă actualul 
stadiu de experiență să asigurăm în
deplinirea în bune condiții a acestei 
sarcini ?“

în locul unui răspuns prin da sau 
nu, care n-ar fi reținut poate prea 
mult atenția, tînărul comunist a pre
zentat adunării generale, cu date 
concrete, pentru a se trage conclu
zii, „stadiul actual". Planul pe 1985 
— e drept, un plan propriu, un plan 
destinat eiștigării de experiență — 
prevedea realizarea de către atelie
rul întreprinderii a peste 100 de 
bucăți de roboți industriali. Motive 
obiective și subiective — pe care lî- 
nărul specialist le-a înfățișat clar 

de Stat pentru Invenții și Mărci a 
înregistrat ca invenție procedeul 
prezentat de petent. Un număr de 
specialiști din institutele de cerce
tări și proiectări ale ministerelor 
constructoare de mașini au asistat 
la o demonstrație practică a pro
cedeului de placare efectuată de 
autor, care a confirmat utilitatea si 
eficiența aplicării acestei tehnologii.

Conducerea Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini a sta
bilit ca institutele dș proiectări să 
întocmească un nomenclator al re
perelor care se pretează la acest 
procedeu și un program de aplicare 
la scară industrială a tehnologiei 
respective. In raportul de cercetare 
se mai subliniază că Direcția teh
nică a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini s-a angajat să 
organizeze periodic demonstrații 
practice și cu alte invenții valoroa
se, a căror aplicare ar putea să 
conducă la obținerea unor rezultate 
economice superioare.

în cea mai mare parte la diferite 
persoane.

După cum rezultă din raportul de 
cercetare, in timpul controlului au 
fost luate măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor constatate, pentru recupe
rarea pagubelor și a retribuțiilor in- 
casate necuvenit ; totodată, s-a dis
pus scoaterea din funcție a direc
torului stațiunii, sancționarea ingi- 
nerului-șef și a contabilului-șef. 
Citeva cazuri de natură penală au 
fost înaintate organelor respective 
de cercetare.

în vederea îmbunătățirii activită
ții in toate stațiunile de cercetare 
și producție vitipomicole, pe baza 
propunerilor preconizate în rapor
tul de cercetare, conducerea parti
dului a aprobat un ansamblu de 
măsuri care includ, între altele, 
efectuarea de măsurători a supra
fețelor de teren existente la toate 
stațiunile ; reducerea suprafețelor 
destinate plantațiilor biologice șl 
celor producătoare de corzi-altoi și 
nominalizarea distinctă a acestora 
în plan ; verificarea retribuțiilor 
acordate personalului din stațiuni 
în anii 1982—1984 ; dezbaterea con
cluziilor cercetării de la stațiunea 
Iași cu cadrele de conducere din 
toate stațiunile vitivinicole ; ela
borarea unui program de măsuri de 
îmbunătățire a activității stațiunilor 
sub toate aspectele.

peni producția globală pe aceste 
suprafețe s-a dublat in 1984 față 
de anii anteriori cînd nu fuseseră 
executate asemenea lucrări.

în concluzie se subliniază că lu
crările executate își dovedesc efi
ciența. Apele freatice s-au retras 
de pe o suprafață de peste 600 hec
tare, care au și fost desțelenite și 
în mare parte însămînțate. C.A.P. 
Aita Mare a realizat 4 000 kg griu 
la hectar, față de 2 000 kg in anii 
anteriori pe suprafețe de aproape 
100 ha. S-au stabilit măsuri de 
concentrare a unor utilaje de mare 
capacitate pentru curățirea terenu
lui de vegetația specifică de baltă, 
rogoz-păpuriș etc. și efectuarea de 
arături adinei pentru ca în 1986 să 
poată fi cultivată o suprafață si 
mai mare. în același timp, avîn- 
du-se in vedere neregulile găsite, 
organele de control au aplicat une
le sancțiuni sub forma unor amenzi 
celor răspunzători, între care di
rectorului. inginerului-șef, contabi
lului-șef și altor cadre din condu
cerea brigăzilor sau punctelor de 
lucru.

Neculai ROȘCA
-------------------- ——-------- —------- -

(„avem un număr mic de muncitori 
cu o calificare pe măsura cerințelor, 
avem forțe insuficiente in domeniul 
proiectării, întîmpinăm greutăți în 
componentele pe care le produc alte 
unități ș.a.m.d.") au conturat, în 
esență, și cauzele care au făcut ca 
aeest plan să nu fie realizat nici 
pe jumătate.

Iată adusă în dezbatere o proble- 
mă-cheie atît pentru viitorul profil 
al întreprinderii, cît și pentru cerin
țele majore ale economiei naționale.

Și asupra ei — spre meritul lor — 
au revenit și alți comuniști care au 
luat cuvintul in adunarea generală, 
cum ar fi tovarășii Andrei Paul, 
șeful serviciului C.T.C., și Mircea 
Grosu, electrician. Dar adevăratele 
exigențe și cerințe puse in fața co
lectivului de aici, prin profilarea În
treprinderii pentru producția de 
roboți industriali, au fost relevate 
de inginerul Ion Geambașu, directo
rul general al centralei de resort. 
„Alegerea -Automaticii- pentru a 
deveni unitate producătoare de 
roboți industriali constituie un mare 
examen pentru colectivul dumnea
voastră. Mă așteptam să fi demarat 
mai bine. Mă așteptam să putem 
vorbi aici de o experiență mai Clar 
cristalizată. Este vinovată și centra
la că nu a privit cu ochi mai din 
interior pregătirea întreprinderii 
pentru noul profil. Mă așteptam înșă 
ca și dv. să fi venit aici. In fața 
adunării generale, cu anumite pro
bleme mai clare privind modul în

Cea mai mare termocentrala poate și trebuie 
să devină și cel mai mare producător de energie

Starea tehnică a instalațiilor și răspunderile proiectanților și ale furnizorilor de utilaje
Ne revine în memorie tinărul de 

la secția exploatare termomecanică 
a termocentralei Turceni, care nu 
cunoștea valoarea instalației la care 
lucra. El nu era conștient de im
portanța zestrei tehnice ce i s-a în
credințat. dar mai ales de maxima 
răspundere pe care o avea. Exi
gență, înaltă conștiință și compe
tență profesională — iată elemen
tele definitorii ce trebuie să carac
terizeze pe cei ce lucrează în do
meniul energetic. Am prezentat in 
prima parte a însemnărilor noastre 
citeva constatări dintr-o zi din acti
vitatea energeticienilor termocen
tralei Turceni. Fără Îndoială că ea 
poate fi o zi de excepție sau o zi 
normală, dar care nu poate să re
dea cu fidelitate complexitatea pro
blemelor, eforturile sau cauzele unor 
neîmpliniri. Este și motivul pentru 
care am continuat investigațiile, pro- 
cedînd la o analiză cît mai profundă, 
cu unicul scop de a reține proble
mele majore, cu adevărat reale de 
care depinde atingerea obiectivului 
ca cea mai mare termocentrală a 
tării să devină si cel mai mare pro
ducător de energie al țării.

Un lucru este evident că la Turceni 
se fac eforturi, că sint mulți cei ce 
muncesc cu dăruire, cu competentă 
profesională, oameni care uneori nu 
știu ce este zi sau noapte, ce este 
oră de masă sau familie. Dar ce se 
intimplă, de fapt, la Turceni ? De ce 
termocentrala nu funcționează co
respunzător ? Sint probleme inso
lubile ? Spunem cu hotărîre, nu ! 
Afirmăm cu tot optimismul că ele 
pot fi depășite. Cum ? în primul 
rind, prin cunoașterea minuțioasă a 
lor și apoi printr-o muncă susținu
tă, prin acțiuni de durată pentru 
aducerea lucrurilor pe făgașul lor 
normal.

în Comunicatul cu privire la înde
plinirea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe 
anul 1985 se sublinia că s-au înre
gistrat mari nerealizări la producția 
de energie electrică pe bază de căr
bune. Unele din acestea sînt dato
rate și termocentralei Turceni. unde 
planul a fost îndeplinit numai in 
proporție de 54 la sută. Puterea me
die aflată in funcțiune a reprezentat 
circa o cincime din puterea insta
lată. Consumul specific de combus
tibil a fost depășit eu 122 grame 
combustibil convențional pe kWh, 
iar cel propriu de energie cu peste 
115 milioane kWh. Deci o situație cu 
totul necorespunzătoare. Iar de la 
începutul acestui an și pină in pre
zent puterea medie realizată a cres
cut. dar prea puțin.

Să intrăm însă în miezul pro
blemelor.

Unele deficiențe pleacă chiar din 
faza de concepție. Desigur, termo
centrala Turceni este un obiectiv 
deosebit de complex, proiectarea lui 
a necesitat contribuția unui număr 
mare de specialiști din numeroase 
institute de specialitate. Coordona
rea proiectului a fost în sarcina In
stitutului de studii și proiectări 
energetice (I.S.P.E) București. Din 
analizele tehnică și din experiența 
de exploatare au apărut unele pro
bleme și anume : asigurarea apei 
demineralizate și a apei de răcire, 
capacitatea insuficientă și organi
zarea gospodăriei de cărbune, eva
cuarea zgurei și a cenușii.

— Proiectarea unei centrale ter
moelectrice de asemenea dimensiu
ne constituie și pentru noi o pre
mieră din multe puncte de vedere, 
precizează ing. Romeo Zbârcea, di
rectorul tehnic al I.S.P.E. Concep
ția ei a fost determinată, în primul 
rind, de ansamblul de echipamente 
energetice pe care le asigură indus
tria noastră. Experiența de exploa
tare și analiza detaliată a unor pro
bleme care au apărut au condus la 
regindirea unor soluții dintre care 
unele au fost realizate sau sînt în 
curs de finalizare. Astfel, a fost mă
rită capacitatea de tratare pentru 
obținerea apei demineralizate, care 
satisface cerințele actuale și ale vii
toarei extinderi. Prin finalizarea 
lucrărilor de la o nouă acumulare 
hidroenergetică, se va asigura debi
tul necesar de apă de răcire. Refe
ritor la evacuarea zgurei și cenușii, 
care în prezent se face In apropie
rea albiei Jiului, se va realiza prin

care gindiți organizarea nucleului de 
cadre care vor lucra în robotică, 
pregătirea forței de muncă pentru o 
asemenea acțiune, care revoluțio
nează profilul tehnic al Întreprinde
rii. Ar fi trebuit ca la ora actuală să 
fi făcut sondaje asupra primilor 
roboți, să avem referințe, să cunoaș
tem cerințele. Această problemă o 
vom analiza mai atent in cadrul 
adunării generale a oamenilor mun
cii pe centrală".

Evident, adunarea generală a oa
menilor muncii de la „Automatica" 
— unitate care a lansat de altfel 
chemarea la întrecere către unitățile 
din cadrul ramurii pe anul 1986 — 
a abordat multe din problemele vi- 
zînd sarcinile complexe ale acestui 
an și a fâcut-o cu exigență și răs
pundere. Ne-am oprit in rindurile 
de față numai asupra uneia dintre 
ele, și anume: spiritul revoluționar 
de care au dat dovadă comuniștii 
participant! la dezbateri in abor
darea viitorului profil al întreprin
derii. Și, după cum am văzut, un 
asemenea spirit s-a manifestat din 
plin. Dezbaterea ar fi avut și mai 
mult de ciștigat dacă se făceau au
zite in adunare și cuvîntul oreședin- 
telui comitetului sindicatului si al 
secretarului comitetului U.T.C. — 
organizații care, o dată cu reprofila
rea întreprinderii, sint chemate să 
asigure, sub conducerea comitetului 
de partid, o adevărată „revoluționa
re" a pregătirii forței de muncă, a 
creșterii răspunderii și spiritului de 
inițiativă al fiecărui om al muncii. 
Fiindcă într-o întreprindere produ
cătoare de tehnică de vîrf și mun
ca politico-educativă urmează să-și 
redimensioneze parametrii de acțiu
ne și influență numai la’acest nivel. 
O concluzie care credem că a fost 
înțeleasă pe deplin.

Constantin PRIESCU 

tr-o pompare în 2 trepte și se va 
reuși astfel folosirea depozitului 
Ceplea, prevăzut în proiectul inițial. 
In ce privește gospodăria de com
bustibil. am prezentat o serie de 
soluții ținînd seama și'de condițiile 
deosebite din iarna trecută, cit și de 
necesitatea realizării unei mai mari 
elasticități pe fluxul cărbunelui. De 
altfel, conducerea partidului a apro
bat un program de extindere a ca
pacității depozitelor și de îmbună
tățire a schemelor de funcționare- 
Am aplicat o serie de modernizări, 
in special la punctele de deversare 
de pe o bandă pe alta, iar pină în 
vara acestui an se va finaliza o ali
mentare suplimentară pentru creș
terea gradului de siguranță. Perma
nent, specialiști din institutul nostru 
sint prezenți la termocentrală și 
acordă asistența tehnică necesară.

Importantă este urgentarea aplică

de munca ale 
de la Turceni (II)

rii soluțiilor adoptate, realizarea in
tegrală a tuturor măsurilor ce țin 
de concepția de ansamblu a termo
centralei. Există o bogată experien
ță in proiectarea centralelor elec
trice, fapt atestat de zecile de ter
mocentrale construite pe intreg cu
prinsul țării, cum de altfel avem și 
o bogată experiență și capacitate în 
realizarea echipamentelor energe
tice. Să fabrici turbine de 330 MW, 
cazane de 1 035 tone abur pe oră și 
o gamă atît de diversă de echipa
mente, instalații și elemente de au
tomatizări nu este un lucru la în- 
demîna oricui. Toate acestea atestă 
capacitatea unei industrii dezvol
tate. sint rodul acumulării unei ex
periențe și în primul rînd a unei 
înalte dotări tehnice.

Iată insă că cele mai mari pro
bleme apar acolo unde utilajele din 
fluxul tehnologic iau contactul cu 
cărbunele. De pildă, morile de căr
bune sint solicitate la maximum, 
fapt ce determină ca aici să apară 
și o serie de greutăți. Rețineți că o 
bucată de fier uitată în masa de 
cărbune și nesesizată (fapt nedorit) 
pină în aceet punct duce la supra
solicitarea cuplelor hidraulice și a 
motoarelor de antrenare și, în final, 
la avarierea ei. Costul reparației 
este fbarte mare — sute de mii Iei, 
dar mai costisitoare este lipsa aces
tei mori de cărbune din fluxul teh
nologic. Un cazan are 6 mori, din 
care 5 trebuie să fie în funcțiune. 
Fiecare moară indisponibilă condu
ce la reducerea puterii cu circa 
40—50 MW. Dar nu numai atît. In 
focarul cazanului nu se realizează 
parametrii normali și apar dilatări 
la cazan, care pot conduce la spar
geri de țevi și, în final, la scoate
rea din exploatare. Desigur, așa cum 
apreciau specialiștii din întreprinde
re cauzele spargerii țevilor de la 
cazan sînt multiple. Un lucru este 

(Urmare din pag. 1)
Invențiile și inovațiile

la institutele de cercetare-proiecta- 
re, practicabilă intr-o singură direc
ție, de la cercetare-proiectare către 
marketing, ceea ce nu numai că îm
bunătățește comunicarea dintre in
gineri și economiști, dar ajută la re
zolvarea unor probleme dificile le
gate de cariera cercetătorului trecut 
dincolo de vîrful creativității.

Un alt factor care putea favoriza 
succesul inovării tehnice constă in 
adoptarea celui mai eficient sistem 
de selectare și evaluare a proiecte
lor. 'Acesta este domeniul cel mai 
critic în luarea deciziilor pentru cer
cetare și dezvoltare tehnologică, 
principala dificultate constînd în 
caracterul incert al datelor cu care 
este alimentat sistemul de evaluare.

Examinarea proiectelor care nu au 
condus la succes sau care se încheie 
prematur conduce la concluzia că 
multe dintre acestea nici n-ar fi tre
buit inițiate vreodată. Motivele eșe
cului ar fi putut fi deduse din in
formația disponibilă in momentul 
selecției proiectului, căci există teh
nici corespunzătoare de evaluare, 
dar acestea fie că au fost ignorate, 
fie că au fost alimentate cu date 
incerte.

Nu mai puțin importantă este efi- - 
ciența controlului și conducerii pro
iectelor. Printr-o bună activitate in 
aceste direcții se pot evita nedoritele 
escaladări ale costurilor — care ar 
putea afecta viabilitatea financiară 
a proiectului — și depășirea terme
nelor. Fie-mi permis să remarc to
tuși că este preferabil un manage
ment mai slab pentru proiectul care 
promite, decit un eșec tehnic bine 
controlat.

De asemenea, sursele de idei crea
toare sint indispensabile pentru ino
vările de succes. Pentru căutătorul 
care cerne nisipul pentru a găsi aur, 
îmbunătățirea sistemului Ia extra
gere nu aduce nici un profit dacă 
nisipul nu conține aur.

Orice tehnologie nouă, orice pro
dus nou au o anumită durată de 
viață. La început, se pot reprezenta 
deschideri de noi orizonturi, dar, cu 
timpul, progresul în acel domeniu 
începe să rezulte dintr-o serie de 
mici perfecționări, care devin din 
ce in ce mai greu de realizat.

Extracția aurului din straturile 
cele mai productive poate da la în
ceput rezultate de excepție, dar cu 

cert din acest ' motiv : numai în 
anul trecut au avut loc 84 de opriri 
pe o durată totală de aproape 10 000 
ore. De multe ori sc lucrează în 
schemă incompletă, fără unele agre
gate auxiliare, fapt ce determină în
registrarea unor reduceri de puteri 
ale grupurilor energetice. Surprinză
tor, dar unele dintre blocurile ener
getice nu au complete instalații dc 
automatizare, puțind fi numărate pe 
degete buclele de reglaj existente și 
aflate in funcțiune.

în graba punerii în funcțiune a 
capacităților energetice au fost ad
mise, nejustificat, o serie de abateri 
de la configurația completă, conform 
proiectului, și absolut necesară. Ne 
revine în minte situația cazanului 
de 420 t/h, montat la termocentrala 
Borzesti. Au fost făcute modificări, 
și mai sînt necesare și altele. Iar pe 
căi ocolite se fac presiuni pentru 

omologare, pentru ca apoi să fie 
efectuate noile modificări. Cine le 
va plăti 1 De prea multe ori au fost 
acceptate astfel de situații păgubi
toare.

în același timp, nu rareori se con
stată că au apărut defecțiuni, dar 
care se datoresc unor deficiențe de 
uzinare a produsului și nu de con
cepție a Iui. Orice rabat de la cali
tate în fabrica furnizoare se resimte 
aici. Specialiștii de la întreprin
derea constructoare de mașini Re
șița, care acordă asistență la ter
mocentrală, s-au putut convinge, la 
fața locului, de unele dintre aceste 
deficiente. Conform legii contracte
lor. unitățile furnizoare în cauză 
plătesc penalizări, dar care nu aju
tă cu nimic la producția de energie 
electrică.

Fără îndoială, în ultima perioadă 
se constată o grijă sporită pentru 
calitatea produselor ce se expediază 
la Turceni. Unele echipamente au 
fost regîndite concepțional, iar 
testele de anduranță, în marea lor 
majoritate, se execută în fabricile 
furnizoare. La Turceni, din acest 
punct de vedere al funcționării echi
pamentelor au fost făcute ample 
analize care s-au concretizat în pla
nuri de măsuri. A fost aprobat un 
program unitar de modernizare și 
creștere a fiabilității echipamente
lor.

— în cadrul acestor acțiuni, ne 
spune dr. ing. Florea Bereș, direc
torul întreprinderii electrocentrale 
Turceni, se vor întreprinde, cu oca
zia reparațiilor capitale planificate 
ale grupurilor energetice, o serie 
de măsuri cum ar fi : înlocuirea 
vaporizatoarelor de la cazane cu 
țevi cu aripi laminate pentru redu
cerea spargerilor de țevi ; modifica
rea economizoarelor și parțial a 
supraîncălzitoarelor finale ale caza
nului ; îmbunătățirea construcției 

timpul devine din ce în ce mai greu 
de găsit noi roci conținînd mari 
cantități de aur, exploatarea stratu
rilor rămase devenind din ce in ce 
mai dificilă, în ciuda investițiilor 
suplimentare. De aceea sint extrem 
de utile sursele de idei creatoare 
ceea ce presupune recrutarea și 
păstrarea persoanelor cu spirit crea
tor, inventiv, crearea unei ambianțe 
care să Încurajeze creativitatea, uti
lizarea tehnicilor folositoare pentru 
stimularea creativității.

Existența unor beneficiari recep
tivi la inovări este unul dintre cei 
mai importanți factori, opoziția față 
de schimbări reprezentînd o reali
tate, . indiferent că este vorba de o 
creștere a producției, de adaptarea 
la o nouă tehnologie, de o nouă me
todă de lucru. Cu cit propunerea 
este mai radicală, cu atît rezistența 
celor direct afectați este mai mare. 
Obiecțiile ridicate împotriva inovării 
sint atît de natură rațională, cît si 
emoțională, ele trebuind eliminate 
prin argumente obiective, prin mă
iestria cu care inventatorul își pre
zintă punctul de vedere, prin atitu
dinea corespunzătoare a conducerii, 
a celor cu putere de decizie.

Mai multe studii de cercetare au 
sugerat că propunerile de invenții 
au succes numai cînd sînt impulsio
nate de o persoană total angajată, 
care plasează reușita ideii deasupra 
tuturor celorlalte considerații. Toate 
proiectele de succes au avut cel 
puțin un conducător capabil și de
votat oare să le susțină. Nici un pro
iect nu a avut succes fără un asțfcl 
de om în spatele' lui.

Nesiguranța este inseparabilă de 
evoluția unei inovări importante. Nu 
arareori se trece prin greutăți și ne
cazuri majore. Abordarea riscului 
maxim apărut la începutul elaboră
rii, înainte de stabilirea bazelor teo
retice, conduce adesea la inovările 
de cel mai mare succes, ca și la une
le dintre cele mai notabile eșecuri. 
Elaborarea procedeului de fabricare 
a sticlei prin metoda plutirii, utilizat 
astăzi pe scară largă de către toți 
producătorii importanți de sticlă, a 
reprezentat un succes ieșit din co
mun, conducind la reducerea cu un 
sfert a cheltuielilor și cu o treime a 
dimensiunilor fabricii. Dar aceasta 
s-a obținut după șapte ani de efort 
și uneori de eșecuri, după consu
marea a 4 milioane lire sterline pină 
la producerea primei sticle vandabi

lagărului fix al morilor de cărbune ; 
montarea unui cimp suplimentar de 
electrofiltre Ia etapa I, îmbunătă
țirea tehnologiei de fabricație a 
unor pompe și rotoare ale ventila
toarelor de gaze ; completarea sche
melor de automatizare ș.a. Prin 
acest ansamblu de măsuri tehnice 
se vor crea condiții pentru atingerea 
parametrilor nominali.

Am completa cele relatate cu fap
tul că realizarea integrală a acestui 
program de modernizare trebuie să 
constituie o sarcină prioritară a tu
turor unităților de cercetare, proiec
tare, producție din industria con
strucțiilor de mașini. Conducerile 
acestor ministere au datoria să ur
mărească cu perseverență îndepli
nirea la termen a fiecărei măsuri în 
parte și a întregului program în 
ansamblul său. Prin aceasta vor fi 
create condiții ca și la Turceni să 
fie realizată puterea proiectată.

Un alt aspect pe care vrem să-1 
aducem în discuție este cel cu pri
vire la calitatea asistenței tehnice 
acordate de unitățile furnizoare de 
echipamente. Conform clauzelor din 
contract, cit și a unor programe 
speciale, la Turceni se află un nu
măr important de muncitori și spe
cialiști de la diferite întreprinderi 
care au realizat produse pentru 
această termocentrală. Firesc, apar 
probleme care nu suportă amînare, 
iar intervenția promptă a celor de 
la asistenta tehnică este deosebit de 
necesară. Merită a fi remarcată ac
tivitatea echipei de asistență de la 
întreprinderea „Aversa" din Bucu
rești. condusă de ing. Alexandru Po
pescu. Cei 20 de oameni, pe care 11 
are în subordine, răsnund prompt la 
orice solicitare, indiferent că este 
zi sau noapte, efectuînd remedieri 
de calitate și o bună activitate de 
service. La fel poate fi apreciată și 
prezența celor de la întreprinderea 
„Unio" Satu Mare.

însă nu peste tot este o astfel de 
situație firească. La gospodăria de 
combustibil, o mașină de scos cărbu
ne s-a dezechilibrat, nemaiputînd 
lucra debit sub un anumit unghi. 
Din partea furnizorului — întreprin
derea mecanică Timișoara — asis
tența tehnică este acordată de sub- 
inginerul Victor Calotescu.

— Ce soluții aveți pentru reme
dierea acestei situații ?

— Din cite am văzut, problema se 
ridică la nivelul proiectantului. în
cerc să vorbesc la telefon cu I.M. 
Timișoara.

Proiectantul, respectiv ing. Molnar 
Ladislau, de la Institutul de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru utilaj minier și mașini 
de ridicat — Timișoara, asistă la 
discuție și intervine :

— Eu sînt specialist pe partea 
electrică. Au apărut probleme pe 
partea mecanică.

în fața acestei situații nerezolvate, 
conducerea termocentralei a transmis 
un telex de chemare a specialiști
lor capabili să soluționeze problema.

Desigur, nu opinăm nici o clipă să 
se mute toată întreprinderea sau in
stitutul respectiv la1 Turceni. Ei au 
o multitudine de sarcini, dar. în 
același timp, există obligația de a 
se trimite pentru asistentă teh
nică nu persoane fizice, ci oameni 
de intervenție, operativi, care să con
lucreze activ cu beneficiarul, dar 
mai ales cu cei pe care îi repre
zintă. Altfel se încarcă formal lista 
de prezență de la Turceni — și așa 
destul de bogată — dar nu și tot 
atît de eficientă.

Am prezentat aceste probleme fără 
a pierde din vedere nici o clipă 
că sintem la Turceni și. în primul 
rînd, că ne preocupă activitatea co
lectivului de aici. în multe din dis
cuțiile avute erau invocate aceste 
dificultăți în bună parte obiective. 
Dar ele reprezintă numai o fațetă, 
căci cealaltă — și nu mai puțin im
portantă — se regăsește în activita
tea de exploatare, în ordinea și dis
ciplina existentă la locurile de 
muncă. în calitatea pregătirii profe
sionale. în modul de_ efectuare ,a re
parațiilor. aspecte pe care le vom 
trata în articolele următoare.

Ion LAZĂR

le. In acel moment, președintele 
companiei, rotindu-și ochii asupra 
instalației de 40 milioane dolari, a 
spus : „Priviți acum la cel mai de
modat proces tehnologic modem din 
lume".

Noul științific și tehnologic a fost 
dintotdeauna controversat, greu ac
ceptat și asimilat tocmai prin exis
tența sa cvasiefemeră. De multe ori, 
ceea ce a fost astăzi nou miine va 
deveni vechi și perimat. Și este fi
resc să fie așa, aceasta înscriindu-se 
în complexul proces dialectic al miș
cării ideilor, al înnoirii. Esențial este 
ca oricare experiență nouă ce răz
bate cu greu în universul existenței 
noastre să nți fie primită ca un oas
pete nedorit, ci cu maximă recepti
vitate, cu dorința de a-i netezi și nu 
îngreuia drumul în dezvoltare, spre 
folosul omului, al progresului neîn
trerupt. Acesta este cu atît mai ne
cesar într-o societate ca a noastră 
care și-a făcut din gîndirea crea
toare un aliat de nădejde in stra
tegia dezvoltării. Tocmai de aceea 
noi nu ne putem permite să lăsăm 
invenții de mare valoare ce consti
tuie piese inestimabile ale tezauru
lui tehnologic național — aflate în 
„sîmbure", prototip, sau pilot de la
borator să aștepte luni și ani bună
voința unor factori de decizie din 
vreun institut de cercetare și ingi
nerie tehnologică sau dintr-o între
prindere — unități care, fără îndo
ială, au plan și sarcini aprobate, dar 
cărora le-ar reveni și obligația de a 
dezvolta ceea ce au în conținut in
vențiile și inovațiile respective. Ex
periența demonstrează că atunci cînd 
sint asumate răspunderi, cînd există 
interes și pasiune se găsesc și for
mule de a pune în operă această 
uriașă forță de producție care este 
inteligența tehnică, în genere gîndi
rea umană.

Se spune că o națiune care tră
iește sub legea încurajării valorilor 
sale, de orice fel, se dezvoltă și pros
peră mai rapid. Am convingerea că 
acestui minunat principiu îi sub
scriu astăzi zecile de mii de inven
tatori din patria noastră, contribui
torii direcți la tezaurul de idei al 
țării, împreună cu milioanele de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și oa
meni de știință, care fac un efort 
tot mai intens să asigure României 
socialiste, independența economică.
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^Orientările si sarcinile siMiniate de awrial Hicolae Ceausesca—la baza activitătt pentru creșterea puternică a producției agricole

ÎNTREAGA PRODUCȚIE AGRICOLĂ - TRANSPORTATĂ 
CU ATELAJELE Șl MIJLOACELE MECANICE ALE UNITĂȚILOR
Programul privind dezvoltarea transportului cu atelaje și tractoare cu remorci 

în vederea reducerii transportului auto în perioada 1986-1990

Printre programele adoptate la Plenara lărgită 
a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii ți Gospodăririi Apelor 
este și cel privind dezvoltarea transportului cu 
atelaje ți tractoare cu remorci în vederea redu
cerii transportului auto in perioada 1986-1990. 
Acest program cuprinde un ansamblu de măsuri 
menite să ducă la reducerea treptată in urmă
torii cinci ani o transporturilor de produse agri
cole efectuate in prezent cu mijloace auto, 
închiriate. Este vorba de o nouă orientare în 
privința optimizării transportului ți asigurării 
celor mai economicoase mijloace pentru trans
portul produselor agricole, orientare ce aduce în

prim plan soluționarea unei probleme de mare 
importanță ți de perspectivă în ce privește con
cepția ți organizarea efectivă a transportului in 
agricultură ți cu deosebire a transportului 
intern. In această perspectivă programul de 
dezvoltare a transportului în agricultură stabi
lește măsurile ți nominalizează sarcinile ce revin 
organelor agricole centrale ți locale in vederea 
extinderii folosirii atelajelor cu tracțiune animală 
și a tractoarelor cu remorci, dar mai ales în 
folosirea optimă a capacităților de transport de 
care dispun unitățile agricole. Rațiunile care 
au stat la baza elaborării acestui program sînt, 
mai ales, de natură economico-financiară ți au

drept scop reducerea actualelor cheltuieli mari 
care se fac cu transportul produselor agricole. 
Ințelegînd profund esența acestor cerințe, lucră
torii din agricultură — asemenea tuturor celor ce 
lucrează în alte sectoare ale economiei na
ționale - au datoria să găsească ți să adopte 
soluții care să asigure un raport optim între 
transportul mecanizat ți cel cu tracțiune ani
mală, nu numai pentru a reduce la limita 
minimă consumul de combustibil, ci, mqi ales, 
pentru a se asigura pretutindeni ți în orice 
condiții climatice continuitate transportului de 
produse agricole din cimp, indiferent de starea 
terenului.

e programului

O nouă concepție cu privire
la organizarea transportului

Din prevederii
Dintre măsurile stabilite prin program pentru îmbunătățirea trans

portului in agricultură se detașează cele privind creșterea volumului de 
transport efectuat cu atelajele cu tracțiune animală din dotarea unităților 
agricole, creșterea gradului de folosire a capacității atelajelor, printre care 
și confecționarea de căruțe cu platforme basculante, de capacități mărite ; 
utilizarea pe scară largă a. cuplurilor de transport formate din tractoare 
rutiere cu 2 sau 3 remorci, în funcție de natura produsului transportat ; 
reducerea duratei unei curse de transport, prin scurtarea timpului de 
încărcare și descărcare ; scurtarea distanțelor de transport prin ampla
sarea culturilor cu producții mari la hectar (sfeclă, cartofi, furaje de 
volum etc.) în apropierea punctelor de preluare, prelucrare și depozitare ; 
constituirea de arioaie pentru depozitarea temporară a unor produse, cum 
ar fi, de exemplu, porumbul in știuleți, sfecla, în vederea scurtării duratei 
de transport in perioada campaniilor agricole, extinderea transportului 
paletizat și conteinerizat la produsele care se pretează la o asemenea 
tehnologie modernă de transport.

MĂSURI PENTRU SPORIREA NUMĂRULUI

ANIMALELOR DE MUNCĂ

Se apreciază că, în condițiile agri
culturii noastre, pentru a se realiza 
un raport optim între transportul 
mecanizat și cel cu atelajele, este 
absolut necesar ca pînă la sfîrșitul 
anului 1990 unitățile agricole să 
dispună de cel puțin 240 000 de ate
laje, care în perioada unei campanii 
de toamnă să transporte cel puțin 
10,4 milioane tone diferite produse 
agricole. Pentru realizarea acestui 
obiectiv se vor întreprinde măsuri in 
vederea creșterii numărului cailor de 
muncă cu 90 000 capete, iar a boilor 
de muncă cu 145 000 capete, astfel 
îneît să se ajungă la un efectiv total 
de animale de muncă de aproape 
500 000 capete. Folosirea rațională a 
efectivelor de animale de tracțiune 
in următorii cinci ani va fi asigu
rată prin confecționarea a încă 
152 000 de atelaje, rata creșterii a- 
nuale a dotării cu atelaje urmînd a 
atinge cifra de 30 400 bucăți, adică 
dublu față de cite se realizau pină 
acum. Programul stabilește obligați
ile ce revin unităților agricole nu 
numai în ce privește realizarea efec
tivelor de animale, ci și în crearea 
bazei materiale necesare întreține
rii, respectiv construirea adăposturi-

CREȘTEREA PARCULUI DE TRACTOARE RUTIERE 

Șl REMORCI AL UNITĂȚILOR

în lumina indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu de a se 
asigura o reducere substanțială a 
cheltuielilor care se fac cu transpor
tul produselor agricole, programul 
cuprinde un ansamblu de măsuri 
menite să ducă la creșterea substan
țială a parcului propriu de tractoare 
rutiere și de remorci, incit pînă în 
anul 1990 să se poată renunța com
plet la mijloacele auto închiriate de 
la unitățile specializate sau din alte 
sectoare ale economiei naționale. 
Prin program sînt prevăzute acțiu
nile imediate pe care trebuie să le 
întreprindă Ministerul Agriculturii 
împreună cu organele agricole ju
dețene în vederea extinderii în agri
cultură a transportului cu tractoare 
și remorci. Una din acestea se referă 
la generalizarea sistemului de trans
port cu tractoare in cuplu cu 2 și 3 

lor necesare în strînsă corelație cu 
rata anuală de creștere a efective
lor, dotarea cu atelaje, cu harnașa- 
mente, asigurindu-se in acest sens 
fondurile necesare realizării lor. De 
asemenea, vor fi luate măsuri deo
sebite in vederea asigurării cantită
ților necesare de furaje fibroase și 
concentrate care să dea vitalitatea 
și forța necesară animalelor de mun
că. Potrivit prevederilor programu
lui, prin sporirea numărului de ate
laje in sectorul socialist al agricul
turii la 240 000 bucăți în anul 1990, 
cînd fiecare unitate va trebui să 
dispună, în medie, de 50 atelaje, se 
va asigura transportul cu asemenea 
mijloace a cel puțin 18 la sută din 
volumul total al produselor din 
campania de vară și a circa 23 la 
sută din volumul de transport în 
campania de toamnă ; în ce privește 
transportul in zootehnie, programul 
stabilește obligația unităților agrico
le de a lua măsuri care să ducă la 
triplarea numărului actual de ate
laje care lucrează în acest sector, 
astfel ca pînă în anul 1990 să fie în
locuite în totalitate tractoarele cu 
remorci utilizate în prezent în inte
riorul complexelor și fermelor 
zootehnice.

remorci, pentru ca pină în anul 1990 
să se realizeze cu astfel 'de mijloace 
circa 70 la sută din volumul total 
de transport din agricultură. în acest 
scop, programul prevede ca din 
totalul tractoarelor care vor lucra 
în agricultură, un număr de circa 
71 000 să fie folosite și pentru trans
portul produselor agricole, ceea ce 
va permite mărirea duratei de folo
sire anuală a tractoarelor universale 
pînă Ia cel puțin 2 400 ore. Mate
rializarea practică a acestui obiectiv 
se va realiza atît prin dotarea cu 
remorci a stațiunilor pentru meca
nizarea agriculturii și întreprinderi
lor agricole de stat, cit și prin pre
gătirea corespunzătoare a mecaniza
torilor, astfel incit în anul 1990 cel 
puțin 60 la sută din numărul total 
al mecanicilor agricoli să fie autori
zați pentru a efectua transporturi 

pe drumurile publice. Dotarea cu 
remorci a unităților agricole se va 
realiza în mod treptat, după un pro
gram special, care are drept scop 
triplarea în următorii cinci ani a 
parcului actual. Ținînd seama de 
implicațiile de ordin financiar pe 
care ar putea să-1 aibă un asemenea 
nivel de înzestrare tehnică, unități
lor agricole li se oferă posibilitatea 
ca, în perioadele din afara campani
ilor. acestea să angajeze lucrări de 
transport și pentru alte unități in
dustriale, de construcții și aprovizio
nare din diferite sectoare ale econo
miei naționale.

ORDINE Șl DISCIPLINĂ 1N UTILIZAREA

MIJLOACELOR MECANICE
Pojrnindu-se de la constatarea că 

principalele cauze care au determi
nat neajunsurile în desfășurarea 
transportului în agricultură se da
torau lipsei de ordine și disciplină 
în exploatarea mijloacelor mecanice, 
programul cuprinde un ansamblu de 
măsuri a căror aplicare garantează 
îmbunătățirea de fond a organizării 
activității de transport. Astfel se 
stabilește obligativitatea unităților 
agricole ca în perioadele de vîrf ale 
campaniilor agricole de vară și de 
toamnă să treacă la organizarea 
unor formații specializate pe trans
portul produselor agricole care să 
aibă în componență toate tractoarele 
rutiere cu remorci și atelajele cu 
tracțiune animală aflate in dotarea 
secțiilor de mecanizare sau în pro
prietatea unităților agricole și care 
să fie strict dimensionate în funcție 
de volumul, natura produsului și 
distanțele de transport. în vederea 
creșterii numărului de curse pe zi

O „CÂRUȚÂ5 CÎT UN AUTOCAMION--------
Experiența C.A.P. Drâgănești-V  Iasca in organizarea transportului cu atelaje
O secvență de mUncă 

surprinsă de reporter, di
mineața, la C.A.P. Drăgâ- 
nești-Vlașca — Teleorman, 
într-una din zilele trecute : 
pe o platformă cu roți pe 
pneuri se încarcă gunoi de 
grajd. Așteptăm să vină 
tractorul să o remorcheze, 
în locul lui sosește insă un 
cooperator cu doi cai. 
Aceștia înlocuiesc, așa cum 
se va vedea, un mijloc 
mecanic de transport. In 
cel puțin două ore, plat- 
forma-căruță va fi adusă 
din nou de la serele-in- 
mulțitor ale fermei legu
micole, iar pînă seara ea va 
mai face cel puțin două 
transporturi.

Nu e un caz singular. 
Ceea ce relatăm face parte 
din activitatea curentă, de 
zi cu zi. ce se desfășoară 
în această cooperativă, ale 
cărei, rezultate o recomandă 
de mulți ani drept una din 
unitățile fruntașe ale agri
culturii noastre socialiste.

Dar să vedem in ce con
stă in mod concret expe
riența gospodarilor din co
muna Drăgănești-Vlașca.

Mai bine și în mod eficient va 
trebui utilizat parcul de autocamioa
ne aflat în proprietatea unităților 
agricole. în acest scop, priiS program 
se stabilesc obligațiile ce revin Mi
nisterului Agriculturii, Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, organelor agricole județene de 
a asigura fondurile necesare, inclu
siv dotarea suplimentară cu remorci 
a unităților agricole, incit pină la 
finele anului 1987 acest parc să fie 
utilizat în mod continuu, iar auto
camioanele să transporte numai în 
cuplu cu una sau două remorci.

efectuate de autocamioane, remorci 
și atelaje, formațiile vor fi dotate 
cu utilaje pentru încărcarea și des
cărcarea produselor și vor dispune, 
totodată, de asistența tehnică nece
sară, precum și de forța de muncă 
manuală care să asigure funcționa
rea la capacitate a mijloacelor de 
transport.

Un loc distinct în cadrul progra
mului îl ocupă măsurile și acțiunile 
ce vor fi întreprinse pentru pregăti
rea profesională a forței de muncă 
ce urmează să fie ocupată în secto
rul transportului în special și al pro
ducției industriale in general. Astfel, 
se prevede specializarea unor școli 
pentru pregătirea unui număr cores
punzător de meseriași : rotari, 
fierari, potcovari, curelari și dul
gheri. Pe măsura asigurării forței de 
muncă calificate . va fi dezvoltată 
rețeaua de ateliere specializate pen
tru confecționarea și repararea ate
lajelor și harnașamentelor.

Unitatea dispune de 12 
tractoare cu cite două re
morci, de trei autocamioa
ne a cîte 12 tone fiecare și 
de 150 atelaje. Acestea din 
urmă sînt de două tipuri : 
căruțe obișnuite și altele 
mai mari, cu roti de cau
ciuc (gen remorcă), avînd 
o capacitate de transport 
de 3—3,5 tone. „Chiar dacă 
am avea motorină din bel
șug — ne spune președin
tele cooperativei,' Radu Ri- 
ciu — nu am putea face 
față tuturor nevoilor noas
tre de transport, pe par
cursul unui an. Datorită 
atelajelor, noi nu mai ape-' 
lăm de cițiva ani la între
prinderile specializate, pen
tru a închiria mijloace me
canice de transport11.

La ce sînt folosite prac
tic atelajele cooperativei ? 
Una dintre acțiuni am a- 
mintit-o la început : trans
portul a nu mai puțin de 
10 000 tone gunoi din _ fer
mele zootehnice la serele 
unde se pregătesc cele 11 
milioane fire de răsaduri 
necesare grădinii de legu
me. Urmează apoi campa

nia însămînțărilor de pri
măvară cind, tot cu atela
jele, se duc in cimp (la 
distanță de 10—16 km) se
mințele, ingrâșămintele etc. 
La recoltarea lucernei, la 
fiecare coasă, se organizea
ză adevărate coloane de 
căruțe, zilnic transportin- 
du-se din cimp 160 tone 
fin. Tot cu ajutorul căru
țelor se transportă produc
ția secundară — paie, co
ceni, vrejuri de fasole și 
soia, capitule de floarea- 
soarelui. Alte 16 000 tone 
de porumb, sfeclă de za
hăr, sfeclă furajeră sînt 
puse la adăpost toam
na folosindu-se mijloacele 
hipo. Și dacă luăm în cal
cul volumul de produse 
transportat aici cu atela
jele. anual ajungem la o 
cifră de peste 35 000 tone. 
La întrebarea noastră dacă 
se dovedește rentabilă o 
asemenea activitate, pre
ședintele unității aduce în 
sprijin un alt argument : 
dacă ar fi închiriate mij
loace de transport din alră 
parte, cheltuielile de pro
ducție ale cooperativei ar

crește pe an cu cel puțin 3 
milioane lei.

Nu e mai puțin adevă
rat că, atunci cind și-au 
propus reconsiderarea ca
lului, gospodarii de aici au 
avut in vedere asigurarea 
cu rase puternice, de forță, 
in stare să transporte cel 
puțin 2—3 tone, chiar' în 
condiții mai grele de teren. 
Apoi s-a urmărit, strins 
legat de aceeași problemă a 
rentabilității tracțiunii ani
maliere. confecționarea — 
în cadrul*  unui atelier pro
priu — a unor atelaje de 
capacitate mai mare, sub 
formă de remorcă, avînd 
roți pe pneuri, din cele 
uzate și refolosite. Realiza
rea lor implică cheltuieli 
de două ori mai mici decît 
în căzui căruței clasice.

în ceea ce privește or
ganizarea transportului cu 
atelajele, acestea sînt re
partizate pe ferme : vege
tale și animale. Chiar și 
ferma de legume are un 
număr de 15 atelaje, cu 
care se transportă produ
sele din cimp la locurile de

în legătură cu acțiunile ce se în
treprind pentru realizarea obiecti
velor stabilite prin program, am 
purtat o discuție cu tovarășul FER
DINAND NAGY, ministru secretar 
de stat în Ministerul Agriculturii.

— Tovarășe ministru. Programul 
privind dezvoltarea transportului in 
agricultură stabilește clar și limpede 
ca pină în anul 1990 această ramură 
să-și asigure baza materială necesară 
efectuării cu forțe proprii a volumu
lui mare de transport de produse 
agricole. Vă rugăm la început să ex
plicați ce anume rațiuni au impus 
trecerea la acest sistem de autoasi- 
gurare a transportului in agricultură.

— Rațiunile sînt, și de ordin orga
nizatoric și financiar și chiar de na
tură socială și ele au drept scop în
lăturarea neajunsurilor mari ce s-au 
manifestat in domeniul transportului 
produselor agricole. Este de necon
testat faptul că, deși în ultimii ani 
au fost mobilizate capacități mari de 
transport in toate campaniile agrico
le. desfășurarea lucrărilor de recol
tare și eliberarea terenului, expedie
rea recoltei la locurile de depozitare 
s-au făcut greoi, cu multe intîrzieri și 
pierderi, dar mai ales cu cheltuieli 
inadmisibil de mari. N-am să insist 
asupra cauzelor pentru că de 
fapt cauza cauzelor actualelor defi
ciente in desfășurarea transportului 
de produse agricole nici măcar 
nu constă atît în lipsa de ordine și 
disciplină în, exploatarea mijloacelor 
de transport, ci în însuși modul de
fectuos în care am gindit și organi
zat in fapt această activitate. învă- 
luiți de mirajul mecanizării, pe cit 
de seducător pe atit de păgubitor. în 
anumite situații, am renegat imporr 
tanța factorului care dintotdeauna a 
asigurat la noi mijlocul cel mai si
gur și ieftin, totodată, în transportul 
produselor agricole : folosirea atela
jelor cu tracțiune animală.

— Să înțelegem din ceea ce spu
neți că esența noii orientări în dez
voltarea transportului in agricultură 
constă tocmai în reconsiderarea trac
țiunii animale ?

— Această modalitate de efectuare 
a transportului va fi intr-adevăr re
considerată, dar esența îmbunătățirii 
transportului în agricultură constă in 
realizarea în fiecare unitate agricolă 
a unui raport optim din toate punc
tele de vedere între transportul me
canizat și cel făcut cu atelajele. 
Aceste opțiuni trebuie să asigure, 
deopotrivă, atît executarea în cele 
mai bune condiții a transportului de 
produse agricole, cit și reducerea 
cheltuielilor mari ce se fac în acest 
sector. Este adevărat, problema com

bustibilului este — și va rămîne in 
continuare — una din cele foarte 
greu de soluționat, dar nu atît da
torită acestei situații conjuncturale 
este impusă noua orientare in orga
nizarea transportului în agricultură. 
Pentru că, in fond, chiar dacă ar 
exista un belșug de combustibil, a- 
cesta nu mai constituie de mult o 
soluție rentabilă din nici un punct de 
vedere pentru ceea ce numim trans
portul intensiv și nici pentru trans
portul produselor de volum. Nu tre
buie uitat apoi faptul că specificul 
procesului de producție în agricultură 
este de asemenea natură incit exis
tă unele perioade în care zile la rînd 
forța mecanică nu poate fi folosită la 
transportul produselor din cimp da
torită stării terenului. Iată de ce, în 
noua concepție de organizare a 
transportului se are în vedere și 
cerința ca fiecare unitate agricolă să 
dispună de un număr de atelaje în 
măsură să efectueze volumul minim 
de transport absolut obligatoriu pen
tru a asigura desfășurarea normală 
a procesului de producție indiferent 
de condițiile climatice.

— Pentru că ați adus in discuție 
necesitatea sporirii numărului de 
atelaje din unitățile agricole, vă ru
găm să arătați cum se va acționa 
concret pentru asigurarea celor 
240 000 de atelaje cite urmează să 
existe in dotarea aqriculturii in anul 
1990.

— în înțelesul normal al noțiunii, 
un atelaj înseamnă o căruță trasă de 
două animale. Ținînd seama de baza 
materială existentă în prezent. în 
următorii cinci ani trebuie să confec
ționăm incă 152 000 de căruțe și să 
sporim efectivele cu 90 000 cai de 
muncă si 145 000 boi de muncă. Este 
vorba deci de o rată de creștere 
anuală de 30 000 căruțe și aproape 
50 000 animale de muncă. Raportat ia 
realizările anuale de pînă acum, a- 
ceasta înseamnă că din acest an vor 
trebui dublate atît capacitățile de 
producere a căruțelor, cit și numărul 
animalelor de muncă. La prima ve
dere pare foarte mult și dificil în 
același timp, dar dacă raportăm aces
te cifre absolute la numărul total al 
unităților agricole rezultă că pe cite 
un C.A.P. și I.A.S. revin mai puțin -de 
10 căruțe și cel mult 14 animale de 
muncă. Or, la actualul nivel de dez
voltare al agriculturii noastre, aceste 
sarcini se pot realiza fără nici o di
ficultate.

— Tovarășe ministru, din unele 
informații pe care le avem rezultă 
că. in cazul căruțelor, bunăoară, in 
unele județe, mai ales din zonele de 
cîmpie, nu au fost asigurate mate

livrare, făcindu-se în ace
lași timp și alte lucrări. 
Practic, caii sînt folosiți în 
aproape tot cursul anului.

Esențial este și faptul că, 
permanent, se are in vede
re asigurarea cailor în 
perspectiva anilor următori. 
Fără o astfel de concep
ție ar fi însemnat ca in 
ultimii 4—5 ani cooperati
va să rămină fără forța de 
tracțiune animală'. Pentru 
a încuraja și stimula în 
același timp cooperatorii, cei 
care cresc un minz pri
mesc norme ce corespund 
celor de la viței. După cel 
puțin trei ani, cînd mînzul 
este gata pregătit pentru 
producție, se mai dă gos
podarului care l-a crescut 
5 lei pe kilogram. In acest 
fel, cooperativa nu plătește 
mai mult de 5 000 lei pen
tru a avea un cal tînăr. 
Și nu e deloc mult dacă 
ne gîndim că, de regulă, 
un cal se formează în cir
ca 5 ani și are forță și pu
tere cam pînă la'25 de ani. 
(Stan Ștefan, coresponden
tul „Scînteii11).

rialele necesare pentru realizarea 
sarcinilor stabilite prin program,

_— Este un fapt real, iar răspun
zători de aceasta ne facem noi, pen
tru că nu am insistat pe lingă orga
nele care se ocupă de problemele a- 
provizionării să asigure repartițiile 
necesare pentru asemenea materiale. 
Ținînd seama de sarcinile nominale 
stabilite prin program și pentru Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, am convingerea că 
cel puțin din punctul de vedere al 
bazei materiale această problemă va 
fi soluționată cît mai repede posibil. 
Sîntem preocupați de a trece și la o 
anumită tipizare a căruțelor in func
ție de specificul diferitelor zone de 
relief, pentru a se ajunge la acele 
mijloace de transport care să răspun
dă cerințelor actuale de funcționali
tate. precum și celor legate de mări
rea capacității acestora. Acestui scop 
ii răspunde și expoziția organizată in 
prezent pentru producătorii de că
ruțe. Revine însă ca sarcină a orga
nelor agricole județene să asigure 
toate condițiile pentru producerea de 
căruțe într-un număr cit mai mare 
de unități. Insist asupra acestei obli
gații intrucît, din activitatea practică 
de pînă acum, rezultă că în unele ju
dețe nu atît lipsa de materiale, cit 
slaba preocupare constituie cauza a- 
devărată a nivelului foarte scăzut de 
dotare cu atelaje. Pot oare organele 
agricole din județul Caraș-Severin. 
de exemplu, să afirme că, într-un ju
deț care dispune și de lemne și de 
fier din abundență, nu au putut de-a 
lungul anilor să confecționeze decît 
doar 176 de căruțe pentru că nu li 
s-au asigurat repartițiile de materia
le? Și asemenea exemple care pun 
în evidență un anumit mod defici
tar'de gospodărire se pot da și din 
județele Maramureș, Hunedoara, 
Brașov, Constanța, Mehedinți, Tul- 
cea, Arad, Dolj, Giurgiu, Ialomița, 
Teleorman.
- tn ce privește asigurarea anima

lelor. privind in perspectiva urmă
torilor cinci ani, cel puțin din modul 
în care vor evolua efectivele, rezultă 
o creștere mai accentuată a număru
lui boilor de muncă în comparație 
cu ritmul de sporire a cailor, ceea ce 
de fapt vg duce la înrăutățirea cali
tativă a actualului raport existent in 
tracțiunea animală, mult favorabil 
transportului hipo.

— Ideal ar fi să folosim la trans
port mai ales cai, și incă din cei mai 
puternici. Programul pe care ni l-am 
propus în domeniul transportului de 
produse agricole pornește însă de la 
realitățile agriculturii noastre, si nu. 
de la anumite dorințe, și tocmai a- 
ceastă fundamentare reală este de 
natură să asigure finalitatea Prac
tică a obiectivelor propuse. Deși si
tuația efectivelor de cabaline este 
incomparabil mai bună decît cu 
15—20 de ani în urmă, iar activitatea 
de selecție și ameliorare din acest 
sector se desfășoară potrivit celor 
mai stricte rigori zooveterinare, nu 
putem reține pentru muncă mai mult 
de 18 000—-20 000 de cai pe an. Men- 
ținînd și sporind în perspectivă a- 
ceastă rată de creștere vom fi in mă
sură să îmbunătățim raportul despre 
care vorbeați, dar pină atunci vom 
încuraja acțiunile pentru sporirea 
efectivelor de boi pentru muncă, 
tinind seama că acest lucru se poate 
realiza cel mai rapid.

Măsurile organizatorice și tehnice 
adoptate cu mai multi ani în urmă 
pentru dezvoltarea transportului cu 
atelaje ne-au permis să punem la 
punct o rețea de ateliere pentru con
fecționarea de căruțe și harnașamen- 
te. iar în ce privește asigurarea ani
malelor de muncă să dirijăm pro
cesul de selecție spre sporirea. cu 
prioritate a raselor care se pretează 
la asemenea activități. Pe linia aces
tor preocupări se înscriu crearea și 
omologarea rasei de cai „Semigreul 
românesc* 1, aflată acum în plin pro
ces de înmulțire. Cu conștiința clară 
a importanței pe care o prezintă 
pentru agricultură, pentru economia 
națională în general schimbarea ac
tualei concepții cu privire la orga
nizarea transportului de produse a- 
gricole, sîntem hotărîți și ne anga
jăm să acționăm cu toată răspunde
rea pentru a îndeplini punct cu punct 
prevederile acestui program.
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cadrelor didactice
într-un precedent articol („Scin- 

teia" nr. 13 518) arătam cum perfec
ționarea pregătirii cadrelor didactice 
a fost încredințată instituțiilor uni
versitare tocmai cu scopul, limpede 
formulat in documentele partidului 
nostru și implicit evidențiat in lu
crările recentului Congres al științei 
și invățămîntului, ca un asemenea 
proces, dobîndind astfel caracter de 
sistem și o continuitate organică, să 
se situeze dc fiecare dată la o cotă 
superioară dc calitate. Ceea ce în
seamnă, între altele, ca fiecare etapă 
de reciclare, parcursă din cinci în 
cinci ani, să l’ic resimțită de fiecare 
cadru didactic ca o lărgire a orizon
tului său de cunoaștere și, implicit, 
a posibilității de acțiune, de creație 
profesională. Și nu este un secret 
pentru nimeni că spațiul esențial de 
referință și, totodată, obiectivul fun
damental al acestei creații este școa
la. Școala cu sarcinile ei actuale și 
de perspectivă ; școala ca intiiul 
și, nu o dată, cel mai important in
dicator al culturii, al civilizației so
cialiste.

Solidare acestor principii, unitățile 
universitare desfășoară într-o atare 
perspectivă o activitate dintre cele 
mai meritorii. în multe privințe, o 
egalează chiar pe cea consacrată 
pregătirii studenților, fără însă s-o 
depășească totdeauna sub raportul 
calității. în aceasta și constă, de 
fapt, atît avantajele, cit și neajun
surile actualei modalități de recicla
re a pregătirii cadrelor didactice. Să 
exemplificăm. în cazul profesorilor 
de limba și literatura română, bună
oară (dar, desigur, nu numai în ca
zul lor), inspectoratele școlare Jude
țene desemnează succesiv un număr 
de cadre didactice care, timp de un 
an, să urmeze perfecționarea pregă
tirii prin reciclare, în desfășurarea 
căreia, pe lingă ponderea hotăritoa- 
re a studiului individual, 21 de zile 
(126 ore) sint consacrate studiului 
colectiv (cursuri, seminarii etc.) De
semnarea nu ține insă seama nici 
de vechimea Ia catedră, nici de gra
dele didactice obținute între ttmp, 
ceea ce face ca între membrii ace
leiași grupe de reciclare să se poată 
interpune diferențe de 15—20 sau 
chiar mai mulți ani de la data ab
solvirii facultății. O asemenea mo
dalitate este cel mai adesea argu
mentată cu necesitatea ca toate ca
drele didactice, indiferent de vechi
me sau de gradele obținute, să poa
tă aplica optim prevederile progra
mei școlare. Principiul este corect, 
numai că printr-un asemenea pro
cedeu se ajunge la constituirea unor 
colective eterogene care, cum vom 
vedea, aplatizează cursurile propriu- 
zise, ingreunînd, totodată, adecvarea 
lor metodologică. întrucit inspecto
ratele școlare cel mai adesea nu spe
cifică în listele înaintate nici ve
chimea la catedră, nici gradele di
dactice obținute și nici la a cita 
reciclare se află cadrul didactic res
pectiv, unitățile de învățămint su
perior, și dacă și-ar propune, n-ar 
reuși să realizeze o reciclare adecva
tă scopurilor esențiale ale acesteia. 
Ca atare, eforturile remarcabile des
fășurate de unitățile universitare se 
răsfring mai puțin asupra formației 
fiecărui cursant, tocmai pentru că 
individualitatea pregătirii acestuia, 
situindu-se intr-un relief atît de 
divers, rămîne adeseori inabordabilă. 
Cum bine se știe, intr-un fel lucrezi 
cu un colectiv alcătuit din profe
sori care au o experiență și un nivel 
apropiat de perfecționare anterioară 
și altfel cînd ai în față o masă neo
mogenă a cărei pregătire reflectă in 
bună măsură succesiunea mai mul
tor planuri de învățămint universi
tar, în cuprinsul cărora nu numai 
aria informației și instrumentele de 
studiu, ci însuși locul și rolul limbii 
și literaturii române în sistemul 
educațional erau altele acum 25 de 
ani decît în perioada ultimului de
ceniu. în primul caz, reciclarea reu
șește în mai mare măsură și, îndeo
sebi, mult mai rapid să actualizeze 
informația, să amplifice posibilită
țile de creație ale cursanților, așa
dar să le optimizeze acțiunea in- 
structiv-educativă, pe cită vreme în 
cazul colectivelor eterogene influen
ța se dispersează într-un spațiu ex
cesiv diferențiat, rămînind, practic, 
mai puțin sensibilă.

Concretizarea acestei alternative 
au oferit-o o dată mai mult cursu
rile de reciclare desfășurate între 
8 și 18 ianuarie a.c. la Facultatea de 
limba și literatura română din 
București. Cei circa 500 de cursanți, 
împărțiți pe județe, au fost cuprinși 
în șapte secțiuni, numerotate de la 
2 la 8. Colectivul fiecărei secțiuni a 
urmat un program de cursuri și se
minarii cu o tematică unică. Pe 
parcursul mai multor zile, am parti
cipat la cursurile de limba română, 
de literatura română (inclusiv de 
folclor literar) și de pedagogie din 
majoritatea acestor secțiuni. O con
cluzie ni s-a impus după primele 
ore : judecat în ansamblu, totul alei 
este de înaltă ținută. Nimic impro
vizat, nimic formal. Nici n-ar fi po
sibil altfel în această facultate cu o 
strălucită tradiție, cu un prestigiu 
științific cunoscut și recunostfbt pre
tutindeni. Evaluate insă din per
spectiva exigențelor individuale ale 
cursanților, cursurile sint resimțite 
ca fiind de mai puțin folos decît ar 
fi necesar pentru creșterea calității 
vieții noastre școlare. Sigur, nu poa
te fi împărtășită opinia, formulată 
de unii dintre cursanții cu care am 
discutat pe această temă, cum că 
singurele prelegeri sau seminarii 
binevenite ar fi acelea care ar oferi 
concret, la obiect, metode practice, 
gata elaborate, un fel de rețete 
bune, adică de aplicat „cu eforturi 
cît mai mici și cu rezultate cit mai 
bune" în clasă, cu elevii. Este o opi
nie pe cit de restrictivă, pe atît de 
simplistă. Nimeni nu-și poate aroga 
dreptul de a cere — și cu atît mai 
puțin de a oferi — rețete ale acti
vității la clasă. O asemenea încerca
re ar echivala cu minimalizarea per
sonalității profesorului, vocației lui 
creatoare, implicit a școlii. Sub acest 
raport, opțiunea organizatorilor pen
tru o viziune amplă, pe alocuri chiar 
interdisciplinară, de înaltă ținută 
culturală și științifică se înfățișează 
ca un atribut de valoare al actualei 
formule de reciclare. Cu corelativul 
său firesc, care ar trebui să fie apli
cat cit mai urgent, definindu-se ast
fel ca cea de-a doua condiție a efi
cienței perfecționării, anume ca toți 
cursanții să fie evaluați nu ca re- 
ccptacole pasive, ci ca subiecți, coau
tori, adeseori chiar inițiatori ai unui 
proces mal larg de dezbatere, de 
analiză a problemelor specialității 
din unghiul realității lor școlare.

Dar un asemenea corelativ din 
păcate nu-și află întotdeauna pre
zența corespunzătoare. Am partici
pat, de pildă, în cadrul secției a V-a, 
la cursul de limba română cu tema 
„Unități sintactice", temă foarte largă

și cu numeroase controverse, a că
rei tratare presupune, tocmai de a- 
Ceea, evidențierea unor opinii des
prinse din activitatea proprie la ca
tedră, relevarea experiențelor șco
lare inedite Sau cel puțin formula
rea unor întrebări. Mai nimic din 
toate acestea. Majoritatea dintre cei 
circa 70 de cursanți reuniți in sala 
402 aproape că s-au întrecut, mai 
ales in prima parte a cursului, care 
să scrie mai repede frazele dictate 
domol, limpede, ca niște definiții în
trerupte numai de apelul conferenția
rului : „dar nu scrieți totul, sint doar 
lucruri cunoscute !“ Spre sfîrșitul 
cursului, o seamă de Întrebări adre
sate sălii întregi, cînd n-au fost ur
mate de tăceri prelungite, au pro
vocat răspunsuri intercalate și cu 
zgomot de fond, prelungit, care fă
cea și mai grea încercarea unui dia
log de idei.

Fără îndoială că nu aceasta poate 
fi ambianța stimulativă pentru per
fecționarea pregătirii cadrelor didac
tice. Nu în chinga luptei cu clipele, 
spre a nu pierde șirul dictării, în 
strigăte de „mai rar, mai rar !“, pot 
fi ridicați profesorii la cel mai înalt 
nivel de înțelegere a specialității lor 
și de optimizare a predării acesteia 
în școală. Dacă am evocat o ase
menea ambianță este pentru a ilus
tra o dată mai mult caracteru-i de
ficitar și nevoia de a fi perfecțio
nată. Cum ? Pe ce căi ? Răspunsul 
se alcătuiește din înseși opiniile 
cursanților. Așa, bunăoară, pe lingă 
corecțiile amintite, referitoare Ia 
constituirea unor colective mai omo
gene și la accentuarea caracterului 
participativ al dezbaterilor, mulți 
dintre cei cu care am stat de vorbă 
opinează pentru o mai rațională re
prezentare a disciplinelor incluse în 
programul colectiv de studiu. De 
pildă, ei solicită ca raportul de 1 la 
12 dintre numărul orelor de Folclor 
literar și Pedagogie sau de la 1 Ia 
6 dintre Dramaturgie și Pedagogie, 
cit a figurat bunăoară in programul 
celor 11 zile de studiu colectiv la 
facultatea amintită, să-și afle pe 
viitor un echilibru firesc, armonios, 
mai apropiat de profilul cursanților, 
de complexitatea specialității lor. 
Sigur, mai vechea opinie după care 
este suficient sâ fii un bun specia
list pentru ca priceperea conlucrării 
cu elevii să se manifeste oarecum 
de la sine nu mai are cîștig de cau
ză astăzi, cind complexitatea fiecă
rei discipline școlare, a obiectivelor 
învățămîntului nostru și mai ales 
cerința înnobilării spirituale a tine
rei generații reclamă transformarea 
unei asemenea priceperi într-o ade
vărată artă.

La fel stau lucrurile cu raportul 
dintre numărul prelegerilor și cel al 
formelor, seminariale. O rodnică re
ciclare a cadrelor didactice e posi
bilă, cum aminteam, mai ales în 
climatul generos al participării ac
tive a tuturor, participare care pre
supune schimb de idei, de experien
țe, o adîncă și cuprinzătoare dezba
tere. Deși organizatorii sint cei din
ții care evidențiază o asemenea ce
rință, paradoxal, tocmai ei 
mai puțin : în programul 
de la facultatea amintită, 
dintre numărul prelegerilor 
orelor de seminar a fost 
grupe și secții din perioada amintită 
de peste 10 ori mai mare în favoa
rea prelegerilor. în plus, ca și cum 
un asemenea neajuns n-ar fi fost 
suficient, se mai și specifica : „Te
mele de seminar pentru gradul II 
și definitivat sint aceleași de la re
ciclare". Dar de ce să fie aceleași 
cind gradualizarea lor ar oferi un 
cimp mai larg de desfășurare între
gului proces de perfecționare a pre
gătirii cadrelor didactice ?

în sfîrșit, o seamă de propuneri 
de perfecționare au în vedere for
mula de încheiere a reciclării, pe 
care cursanții o asociază inclusiv 
necesității de a elabora și susține o 
lucrare finală, asemănătoare celei 
pentru obținerea gradului I, dar 
care, spre deosebire de aceasta, să 
nu rămină îngropată în dosare, ci să 
intre, firesc, în fluxul de idei.

Toate asemenea sugestii de per
fecționare și altele de acest gen re
ținute pe parcursul anchetei de față 
Sint pe larg argumentate de cursanți. 
Un argument mai mult, am zice și 
noi, ca acțiunea de perfecționare .a 
pregătirii cadrelor didactice să se 
întemeieze în primul rind pe consul
tarea largă a acestora. Cine poate 
ști mai bine ce, cit și cum să-și per
fecționeze pregătirea decit cei im
plicați, angajați total, nemijlocit in 
acest proces ? Numai că un aseme- 
hea procedeu nu se poate reduce la 
o discuție cu unul sau dot reprezen
tanți dlntr-o grupă sau dintr-o sec
țiune, cum se procedează acum, ci 
e nevoie de consultarea tuturor ca
drelor didactice. în climatul fertil al 
integrării fnvățămîntulul, o aseme
nea largă și amănunțită consultare, 
operată cu mijloacele tehnicilor mo
derne, ar duce și la elaborarea unor 
prestigioase cercetări științifice care 
să lumineze căile, modalitățile opti
me de perfecționare a pregătirii ca
drelor didactice, acțiune de impor
tanță națională care necesită aten
ție și sprijin mereu sporite.

o susțin 
reciclării 
raportul 
și cel al 
la unele

Mihai IORDANESCU

Ion Grigore — ,.PEISAJ DE IARNAMermeze - „TINEREȚE

DIVERSITATEA STILURILOR ARTISTICE
expresie a unui puternic potențial creator

Marina PREUTU
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Eugen Popa — „CANAL 84

Vasile Pop Negreșteanu —
IMN DE PACE"

Gqbriela Manole Adoc — 
„PORTRET"

cinema
• Racolarea : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19
0 Marele premiu : PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19
0 Nea Mărin miliardar : VICTORIA 
(16 28 79) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
CĂRA (20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
0 Jack și vrejul de fasole — 9 
13; 15; 17, Căsătorie cu repetiție - 
DOINA (16 35 38)
0 Preria: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11; 13; 13; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Aventuri în Ontario : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Viraj periculos : DRUMUL SĂRII 
(3128 13)— - - “
0 Ultimul
(17 55 46)
0 Vară
(14 27 14) 
TURAL 
16,45; 19
• ‘ '

; ii;
- 19:

13; 17; 19 
mohican : 

9; 11; 13; 15; 
sentimentală :

— 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL- 
(83 50 13) — 10; 12,15; 14,30;

GIULEȘTI 
17; 19

MIORIȚA

Avertismentul : STUDIO
9; 11,30; 14; 16,30; 19
Raidul vărgat : PATRIA

9; 11; 13; 15; 17; 19,15
Dublă depășire : LUMINA
9; 11; 13; 15; 17; 19
Intrusul : TIMPURI NOI
9; 11; 13; 15; 17: 19
Fata fără zestre : BUZEȘTI

(15 61 10)

•
(50 43 58) — 15; 13
0 Hallo, taxi ! : ORIVIȚA (17 08 38)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 88)

Manifestările artistice ale 
ultimilor ani au adus o 
dinamizare a sistemului 
expozițiilor, o punere de 
acord, prin diferențiere și 
nuanțare, cu situația arte
lor plastice actuale, cu 
problematica lor complexă, 
cu implicațiile lor sociale. 
Am putea spune că, intr-un 
fel, stilul artei contempora
ne continuă stilul epocii ; 
că exprimă în modalități 
care-i sint cu desăvirșire 
proprii, racorduri de mare 
finețe, însăși orientarea 
unei societăți capabile să-și 
demonstreze unitatea de 
acțiune. In această no
bilă privire de ansamblu 
asupra ultimului an de 
activitate artistică pe care 
Salonul municipal de pic
tură, sculptură, 
arte decorative __ _____
o oferă in sălile Mu
zeului de artă, sensul 
noțiunii de „creator" ni se 
relevă o dată mai mult le
gată de capacitatea de a 
cuprinde în raza conștiinței 

■ și de a exprima cu perso
nalitate elementele incăr- 
cate de semnificații ale 
realităților contemporane, 
de a revoluționa imaginea 
pe care o avem despre lu
cruri, fenomene, oameni.

Privit din perspectiva 
felului în care momentul 
actual al plasticii româ
nești reușește să iradieze 
imaginea epocii, a vieții 
noastre sociale și a civili
zației contemporane, salo
nul municipal din acest an 
impune, prin spiritul și 
criteriile selecției, o apre
ciere lucidă a valorii. Va 
trebui să subliniem astfel 
tendința unor explorări 
fecupde capabile să îmbo
gățească registrul expre
siv și problematic al artei 
contemporane. Privite atit 
din interiorul • formulei 
adoptate de fiecare dată, 
cit și din perspectiva mo
tivelor abordate am putea 
afirma că mutația genera
lă a valorilor de sensibili
tate a antrenat și în dome
niul artei modificări co
respunzătoare. Atmosfera 
de idei a celor mal bune 
dintre lucrările de pictură, 
sculptură, grafică sau arte 
decorative prezentate acum, 
modalitățile particulare de 
expresie, dar și substanța 
lor generalizatoare se do
vedesc elemente capabile

să angajeze privitorul, să-i 
rețină atenția.

Portrete cu 
simbol pentru 
contemporană 
integrate unor 
poziții fac apel la frumu
sețea imaginii inspirate din 
realizările cele mai de preț 
ale țării. Ca un corolar 
firesc, elogiul s-a indreptat 
spre conducătorul iubit al 
țării și al partidului. Sem
nate de Constantin Nițescu, 
Eugen Palade, Vladimir 
Șetran, Vasile Pop Negreș- 
teanu șl Mihail Wagner lu
crările îl înfățișează pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
alături de 
Ceaușescu, 
meroaselor 
întreprinse 
în întreaga țară, în mo
mente de vitală importan
ță pentru dezvoltarea mo
dernă a României.

Pictura prezentată 
sălile Muzeului de 
impune privitorului o gamă 
extrem de largă de stiluri 
și de modalități de expre
sie, de la realismul de 
nuanță post-impresionistă 
cultivat de artiștii genera- 

. țiel mature pînă la variate 
tendințe de interpretare șl 
sinteză a motivelor propu
se de creatorii tineri. Nu
meroase compoziții, unele 
de dimensiuni aproape mo
numentale. cum sint acelea 
semnate de Eugen Popa 
(„Canalul Dunăre—Marea 
Neagră"), Sanda Saramăț, 
Eugen Giscă („Maternita
te"), Vasile Pop Negreștea- 
nu („Imn de pace"). Geta 
Mermeze („Marșul păcii"). 
Horea Cucerzan („Geneza"), 
Sever Mermeze, Radu Mi- 
halcea, Adriana Blendea 
și alții, stau mărturie pu
terii de a transmite o vi
ziune complexă prin inten
sitatea sentimentului cu 
care pictorii au consemnat 
motivul tematic. Sint lu
crări care dezvăluie in 
esența lor intenția de a 
fixa în imagine specificul 
unor realități caracteristice 
dezvoltării contemporane a 
țării, realități a căror va
loare de simbol este accen
tuată cu mijloacele culorii. 
Modalități de exprimare 
limpezi, accesibile, dezvă
luie preocuparea de a con
tura în imagini reprezen
tative figuri contemporane. 
Ion Popescu Negreni, Ele-

Constantin Riti- 
o fac cu autoritate, 

afirmînd totodată actuali
tatea unui gen considerat 
uneori pe nedrept ca fiind 
perimat.

Pe simezele Muzeului de 
artă vizitatorul poate des
cifra numeroase modalități 
de expresie adecvate struc
turii și formației fiecărui 
expozant. Le va descifra 
o dată cu metaforele pli
ne de forță expresivă sem
nate de Sabin Bălașa, 
Ruxandra Papa, Carolina 
lacob, Florin Niculiu, Pau
la Ribariu, Ștefan Pelmuș, 
o dată cu rigoarea unor 
compoziții ca acelea ale 
lui Gheorghe I., Anghel, 
Gheorghe Șaru, Marin 
Gherasim, Ștefan SeVastre, 
sau cu farmecul tonifiant 
al culorii în compozițiile 
prezentate de Margareta 
Sterian, Ion Sălișteanu, 
Pavel Codiță, Ion Gheor
ghiu, Marius Cilievici, Ovi- 
diu Bubăt George Paul 
Mihail, Gabriel Catrlnescu.

Ca o constantă a actua
lei priviri de 
asupra artelor 
bucureștene se 
preocuparea de a fixa în 
culoare aspecte variate ale 
peisajului românesc. Artiști 
dintre cei mai cunoscuți și 
apreciați au ales, au inter
pretat aspecte ale unei 
naturi generoase, au pro
iectat asupra lor o rază din 
lumina propriei conștiințe. 
Viorel Mărginean, Brăduț 
Covaliu, Ion Grigore, Radu 
Boureanu, Dan Constanti- 
nescu, Spiru Vergulescu, 
Nicolae Iorga, Mihaela 
Nica, Marcel Chițac, Be- 
none Șuvăilă, Lucian Ma- 
șeit, Costin Neamțu, Elena 
Aflorfi, Ion Dumitriu, Ro
dica Marinescu, Vasile Pa- 
rizescu, Floriea Cercel, 
Radu Costinescu, Simlon 
Crăciun, Virgil Neagu sint 
doar cîțiva dintre realiza
torii unor imagini care de
monstrează și de această 
dată capacitatea de a „ve
dea" structurile profunde 
ale realității. Cu îndelungi 
și statornice tradiții în 
pictura românească, natura 
statică aduce și acum pe 
simezele Muzeului de artă 
o adevărată poezie a roa
delor care, în multe dintre

lucrări — și am cita aici 
pe Ion Pacea, Grigore Va
sile, Gheorghe Spiridon, 
Rodica Lazâr, Octavian 
Vișan, lacob Lazăr, Ion 
Scărlătescu; Horia Paștină, 
Nicolae Hornet, Petru 
Lucaci, Dan Bota, Vlad 
Micodim, Constantin Mu- 
rariu, Corneliu Ionescu, 
Constantin Pacea, Dan Mo- 
hanu — dezvăluie capacita
tea de a descifra taina și 
înțelesurile umane ale ger
minației și creșterii sau pur 
și simplu bucuria de a afla 
armonii capabile să incinte 
retina. Destul de multe lu
crări aparținind acestor 
ultime genuri — peisaj și 
natură statică — apelează 
însă la reconstituirea unor 
fragmente de natură care 
întrețin un comod, un li
niștitor sentiment de regă
sire, de reintîlnire cu mo
dalități de expresie bine 
cunoscute de ani și ani și 
care nu tind spre nimic 
altceva decît spre imaginea 
din oglindă a elementelor 
peisajului existent aievea. 
Măruntă, miza artistică a 
acestei stricte „copii după 
natură" în formulele trans
crierii directe nu poate 
oferi cu adevărat substanță 
și viabilitate unei lucrări.

Parțial reprezentativă 
pentru potențialul creator 
pe care îl deține Capitala, 
sculptura se impune mai 
ales prin cîteva realizări 
notabile în domeniul por
tretului. Am menționa ast
fel forța adine sugestivă a 
portretelor semnate de 
maestrul Ion Irimescu, mo
delajul de deosebită finețe 
și putere de pătrundere 
psihologică la Gabriela Ma
nole Adoc, expresia con
centrată a formelor la 
Mihai Coșan, studiul atent 
al modelului propus la 
Tudor Panait, Nicolae Enea, 
Mlrcea Dăneasa. Chifu Pa- 
naite, Popescu Traian Ovi- 
diu. Mijloace artistice ri
guroase aduc și lucrările 
de sculptură mică prezen
tate de Pavel Bucur, Radu 
Dămăceanu, Adrian Popes
cu, Victor Postelnicu. Con
stantin Foamete. Florica 
loan, Emil Mereanu, Aure
lian Bolea, Valentina Boș- 
tină, Ivan Vasile, Alina 
Enache, Vlad Ciobanii, Bela 
Crișan, Grigore Patrichi și 
alții.

Cu multiplele sale teh
nici, de la simplul desen 
la migăloasele procedee ale 
gravurii, grafica bucu- 
reșteană a cunoscut in 
ultimii ani o puternică 
dezvoltare. Saloanele repu
blicane au ilustrat de alt
fel cu strălucire bogatele 
resurse de creativitate ale 
acestui domeniu. Deosebit 
de restrînsă, selecția actua
lului salon punctează doar 
citeva preocupări esențiale, 
relevă reale calități o dată 
cu lucrările prezentate de 
Mihaela Bedivan, Sorin 
Tuțoiu, Petru Vintilă-ju- 
nior, Doina Botez, Raluca 
Grigorcea, Elena Boariu, 
Elvira Micoș, Ștefan laco- 
bescu. Dan Popescu, Cris
tian Neagoe, Eva Cerbu, 
Alma Redlinger. în dome
niul artelor decorative și 
designului funcționalitatea 
constituie desigur unul 
dintre criteriile cele mai 
serioase de definire, cri
teriul care vizează impli
cit și aprecieri de valoare. 
Căci atît tapiseria, cerami
ca sau sculptura de mici 
dimensiuni, pentru a nu 
cita decît cîteva direcții, 
își afirmă tot mai răspicat 
rolul spiritual al unor pre
zențe în cadrul modern al 
orașului. Ceramica semna
tă de Costel Badea, tapi
seriile Șerbanei Drăgoescu, 
Ilenei Balotă sau Bertei 
Mrazek Benko, proiectele 
de design prezentate de 
Sorin Papa, obiectele de 
sticlă realizate de Dan 
Băncilă și Eugenia Enescu, 
numeroase creații vesti
mentare sau bijuterii tind 
să pună în evidență tocmai 
modernitatea și complexi
tatea structurală a domeni-» 
ilor, să folosească noi me
tode de prelucrare a ma
terialelor tradiționale sau 
a celor descoperite de teh
nica modernă.

Subliniind încă o dată 
prezența în Salonul muni
cipal a unor creatori atît 
de diferiți ca afinități și 
formație, de la maeștri 
consacrați la studenți ai 
Institutului de arte plas
tice. va trebui în egală mă
sură să subliniem existența 
unui nucleu puternic de 
creatori care continuă să 
se afirme cu autoritate. .

— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS 
(27 54 95) —9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Rămli fericire : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Nu te voi uita niciodată : VIITO
RUL (10 67 40)- — 15; 17; 19
0 Alice : COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17; 19
0 Sarea e mai prețioasă decit aurul : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
0 Prietenul nostru TUI: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
0 Marele premiu — 9 ; Toată lumea 
este a mea — 10,30; 13,15; 15,45; 18 : 
DACIA (50 35 94)
0 Copie la indigo : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT 
(45 31 70) - 9; 13; 15; 17; 19
0 Pilot de formula 1 : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 13; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 11; 13; 15 
0 Cobra se întoarce : LIRA (31 7i 71)
— 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) - 9: 
11; 13; 15; 17; 19
0 Cei mal frumoși ani : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11: 13; 15,15: 17,30; 19.43 
0 Clinele : GLORIA (47 46 75) — 9; II; 
13; 15; 17; 19

(14 74 16)

(59 33 15)

0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; A douăsprezecea noapte — 
17 ; (sala Atelier) ; intre cinci și 
șapte — 17,30
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 73, Ateneul Român) : Concert

simfonic. Dirijor : Petre Sbârcea. So
list : Ștefan Gheorghiu — 18
0 Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schiitz — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 tl) : Vic
toria și-al ei husar — 17,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Unchiul Vania — 17,30 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 93 44) : Menajeria de sti
clă — 17,30 
0 Teatrul 
turbat — 19 
0 Teatrul 
Atenție, se
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 17,30
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 17,30 ; (sala
Studio) : EX — 18
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vlena — 18,30
0 Teatrul satiric-muzieal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Bel
mondo al II-lea — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți — 18 
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; La popasul drumeției — 18 
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 17,30 
0 Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9 ; Cenușă
reasa — 15 ; Mary Poppins — 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Guliver in țara păpușilor — 15 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Trei iezi 
cucuieți — 10
0 Circul București (10 41 93) ; La circ 
ca-n filme — 18
0 Estrada Armatei (Sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție, estrada in emisie 
— 18

Mic (14 70 81) : Mielul

Foarte Mic (14 09 05) : 
filmează — 19,30

în spiritul grijii statornice acordate familiei
(Urmare din pag. I)

perioadă de timp, de către medic și 
cadrul medical mediu, din circum
scripție, pentru inițierea mamei in
tr-o corectă îngrijire a copilului și 
pentru sesizarea din timp a even
tualelor modificări in starea lui de 
sănătate. Periodic se face evaluarea 
staturoponderală șl neuropsihică. o 
supraveghere diferențiată fiind desti
nată celor cu probleme deosebite.

Cum este cunoscut, și în continua
re, copiii se bucură de cea mai aten
tă asistență sanitară, acordată gratuit. 
Ei beneficiază de controale perio
dice in ereșe, grădinițe și școli, de 
vaccinări pentru combaterea mala
diilor specifice vîrstei. Pentru etapa 
actuală, comisiile specializate ale 
Ministerului Sănătății sint angre
nate în combaterea — inclu
siv prin editarea unor ..ghi-
durl" și „îndrumare tehnice" de
stabilire mai lesnicioasă a diagnos
ticului și terapiei — unor afec
țiuni generate de unele erori mal 
frecvente de Îngrijire comise de 
mame cu insuficientă experiență.

Un sfătuitor de nădejde rămîne 
medicul și în creșterea copiilor mai 
mari, în special a celor intre 1—4 
ani ; nu este vorba numai de latura

strict medicală, ci, în general, de 
activități educative — de pildă, ți- 
nînd seama de frecvența accidentelor 
la această virstă din neglijența pă
rinților care lasă la indemina copii
lor diverse obiecte periculoase. Tre
buie reamintite și asemenea lucruri 
pentru evidențierea faptului că, pe 
lingă măsurile medicale, este necesa
ră o sporire a responsabilității pă
rinților tn creșterea și educarea co
piilor, o colaborare strinsă cu medi
cul și celelalte cadre sanitare.

Pentru a fi eficientă asistenta me
dicală trebuie întotdeauna intregită 
cu munca educațională, inclusiv cu 
activități dc ordin civic — îndato
rire de căpetenie a cadrelor sanitare 
atît de pregnant subliniată în docu
mentele de partid și de stat. Medi
cul are un mare rol in influențarea 
comportamentului demografic al 
fiecărei familii, in explicarea con
vingătoare a faptului că este bine — 
oricum am privi lucrurile, individual 
sau social, medical și psihologic — 
ca fiecare familie să aibă mai multi 
copii. Iată de ce, în spiritul întregii 
politici de stimulare a natalității 
duse de partid, întregul corp me
dical, împreună cu organizațiile de 
masă și obștești, este chemat să-și 
intensifice acțiunile educative, sani-

tare. să folosească toate modalitățile 
de care dispun pentru ca fiecare fa
milie sâ-și ințeleagă mai bine răs
punderea fată de propria împlinire, 
față de cerințele societății si desti
nele țării.

în spiritul măsurilor stabilite la 
Plenara Consiliului Sanitar Superior 
din martie 1985, pregătirea cadrelor 
sanitare, perfecționarea și formarea 
lor, in special a medicilor ginecologi 
și obstetricienl, este abordată, sub 
toate aspectele, de la cel strict pro
fesional pină la cel psihopedagogie, 
în momentul de față, în urma pre
lungirii stagiului postuniversitar, 
instruirea medicului de medicină 
generală este completă și complexă, 
în cadrul acestui stagiu un loc deo
sebit il ocupă specializarea in obste
trică și pediatrie, încît medicul dis
pensarului teritorial să fie capabil 
să intervină cu competentă și prom
ptitudine în rezolvarea problemelor 
de acest fel, încă de la prezentarea 
la locul de muncă. Tn această arie 
de preocupări trebuie amintită șl 
noua măsură de a se institui perma
nențe cu medic la nivelul dispensa
relor teritoriale, pentru asigurarea, 
în condiții de urgență, a unei asis
tențe corespunzătoare.

Recentul decret, inițiat de con-

ducerea de partid privind acordarea 
unui sprijin material și mai substan
țial familiilor de oameni ai muncii 
care au copii constituie o nouă și 
elocventă dovadă a grijii partidului 
și statului pentru viitorul țării, pen
tru creșterea și educarea tinerei ge
nerații. Cu atît mai mult, beneficiind 
de un cadru stimulativ economlco- 
social și moral de creștere a natali
tății in tara noastră, revine cadrelor 
medicale, din toate instituțiile sani
tare, răspunderea de a perfecționa 
activitatea de asistență medicală, de 
cercetare științifică în domeniile 
obstetrical și de pediatrie, de a-și in
tensifica munca de educație sanitară 
spre a se obține rezultate superioare 
în înfăptuirea politicii partidului de 
creștere a populației, politică profund 
umanitară și patriotică. Asistența sa
nitară acordată mamei și copilului 
are un rol deosebit de important 
pentru realizarea acestui obiectiv și 
trebuie să fie privită cu cea mal 
înaltă responsabilitate — așa cum a 
subliniat in repetate rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntările sale, 
documente ce constituie un clarvă
zător program de acțiune pentru 
toți lucrătorii din domeniul sanitar, 
pentru a se asigura vitalitatea, să
nătatea și tinerețea poporului nostru.

(Urmare din pag. I)
unor organizații sau organisme 
obștești. S-au intilnit situații cind 
adunarea oamenilor muncii dintr-o 
întreprindere a fost raportată și ca 
ședință sindicală, și ca „Tribună a 
democrației". La fel, unele intîlnlri 
ale deputaților cu alegătorii sau a- 
dunările organizațiilor 
fost considerate și ca 
mocrației" — ceea ce 
înțelegere a rolului 
„Tribunei", dacă nu o ....__
mala, birocratică, limitată la „rapor
tări" și înscrieri în registre. Ce-i 
drept, cîteodată tematicile sau chiar 
participarea pot fi asemănătoare, 
dar flecare organizație de masă își 
are specificul său, bine determinat, 
sarcinile sale exacte, cadrul său dis
tinct — și, ca urmare, funcțiile sale 
bine precizate. Astfel, la o adunare 
sindicală participă, firește, numai 
membrii sindicatului respectiv, așa 
cum Ia o adunare ă femeilor parti- ‘ 
cipă numai muncitoarele, cetățenele 
membre ale organizației. Or, spe-. 
cificul „Tribunelor democrației" 
este acela că ele sint deschise tu
turor cetățenilor dintr-un sat, car
tier sau oraș, desfășurîndu-se în
tr-un loc aproape de locuințele a- 
cestora, în cadrul lor ridieîndu-se li
ber orice problemă de interes civic, 
chiar dacă nu se încadrează in vreo 
tematică stabilită anterior (uneori, 
într-ădevăr, este utilă anunțarea 
prealabilă a unei tematici).

Tocmai în legătură cu aceasta, deși 
cîteodată „tribunele" se pot desfă
șura fără vreo „ordine de zi", sem
nalăm și fenomenul tematizării ex
cesive a unor „Tribune ale demo- 
crației"/ Dacă în anumite perioade 
— cum sint începuturile de an — 
este binevenit șl chiar necesar să 
se dezbată împreună cu cetățenii 
diversele planuri și programe eco
nomice în profil teritorial sau dacă, 
alteori, este foarte utilă prelucrarea 
unor legi noi, „Tribuna democrației" 
trebuie să-și respecte și cealaltă 
menire — de a oferi cetățenilor po
sibilitatea ca, exercitindu-și tot 
mai activ libertățile și drepturile 
democratice de care se bucură, să 
poată supune discuției publice orice 
aspect aî vieții obștești, să poată 
interpela autoritățile locale sau pe 
deputați asupra modului în care își 
îndeplinesc mandatul încredințat, să 
propună măsuri și acțiuni pentru 
mai buna gospodărire și pentru con
tinua dezvoltare a cartierului, a lo
calității. Este de la sine înțeles că 
toate acestea, care definesc profilul 
complet și rolul &>mplex al ,;Tribu
nei. democrației" nu isi pot găsi loc 
întotdeauna într-o adunare a cărei 
ordine de zi este riguros (ca să nu 
spunem rigid) prestabilită sau în-

de femei au 
„Tribuna de- 
reflectâ o. ne- 
și funcțiilor 

concepție for-

cărcată cu informări și tot felul de 
referate.

Se constată deci că și în practi
ca organizării și desfășurării „Tri
bunei democrației" — la fel cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
că se întîmplă in alte domenii de 
activitate — nu a fost izgonit cu de
săvirșire formalismul și nu se res
pectă propriile programe ; în schimb, 
se fac raportări de dragul raportă
rilor, creîndu-se nu rareori impresia 
că toate lucrurile merg de la sine, 
adică bine.

Una din condițiile de bază pentru 
creșterea interesului față de „Tribu
na democrației", pentru stimularea 
participării cetățenilor, pentru inten
sificarea dezbaterilor și inițiativelor 
este asigurarea eficienței ; cu cit 
cetățenii se vor convinge că discu
țiile din cadrul „Tribunei" se ma
terializează mai rapid, că propuneri
le lor se traduc în înfăptuiri, cu atit 
vor participa în număr mai mare și 
în mod activ la discuții, vor deveni 
ei înșiși „propagandiști" ai popu
larizării acestei forme democratice. 
Firește, aceasta presupune o vie și 
permanentă receptivitate din partea 
autorităților, promptitudine în apli
carea măsurilor stabilite, ceea ce ar 
face ca „Tribuna democrației" să fie 
peste tot și de fiecare dată opera
tivă și foarte eficientă.

Realitatea demonstrează — pe de 
o parte — că, în cei șase ■ ■ - 
instituirea acestei forme, 
democrației" și-a dovedit 
tea și eficiența, iar — pe de altă 
parte — că se simte nevoia ridicării 
în continuare a calității, a perma
nentizării activității sale la un nivel 
ridicat. In spiritul în care a fost 
instituită de către partid, „Tribuna 
democrației" poate și trebuie să se 
afirme, pe deplin și in toate locali
tățile țârii, ca o valoroasă și origi
nală formă de dialog public, de con
sultare a maselor asupra bunului 
mers al treburilor obștești, de atra
gere a cetățenilor la transpunerea in 
viață a programelor privind gospo
dărirea și dezvoltarea localităților, 
în această idee, sarcini sporite re
vin consiliilor F.D.U.S., chemate să 
generalizeze metodele eficiente și să 
înlăture unele neimpliniri, reactl- 
vînd vizibil „Tribuna democrației", 
permanentizînd-o șl ridlrind-o Ia un 
nivel calitativ tot mai inalt. Expe
riență există, posibilități de aseme
nea, iar cetățenii sint din ce In ce 
mai interesați să participe activ Ia 
„Tribuna democrației". Ceea ce în
seamnă că, din acest punct de ve
dere, așteptatul și necesarul salt ca
litativ trebuie să înceapă dc la 
preocuparea și grija consiliilor 
F.D.U.S.

ani de la 
„Tribuna 
viabillta-
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Congresul al XXVII-lea al 
P.C.U.S. s-a Întrunit intr-un mu- 
ment de cotitură din viata tării, a 
lumii contemporane in ansamblu — 
a arătat in introducere tovarășul 
Mihail Gorbaciov, subliniind că sar
cina congresului este de a interpreta 
amplu perioada care' s-a scurs, de a 
elabora un program de acțiune rea
list, echilibrat din toate punctele de 
vedere. Calea parcursă de U.R.S.Ș., 
realizările sale economice, sociale și 
culturale constituie o confirmare 
convingătoare a viabilității învăță
turii marxist-leniniste, a uriașului 
potențial al socialismului. Apreciind 
cum se cuvine cele realizate, condu
cerea P.C.U.S. consideră de datoria 
sa să vorbească cinstit și direct par
tidului și poporului despre lipsurile 
noastre în activitatea politică și 
practică, despre tendințele nefavo
rabile din economie și din sfera so- 
cial-spirituală, despre cauzele aces
tor fenomene. De-a lungul mai mul
tor ani, și nu numai în virtutea fac
torilor obiectivi, ci și a unor cauze 
în primul rind de ordin subiectiv, 
acțiunile practice ale organelor de 
partid și de stat au rămas în urma 
imperativelor timpului, ale vieții în
săși. Problemele dezvoltării tării 
s-au amplificat mai rapid decît au 
fost rezolvate, a arătat vorbitorul, 
critlcînd acea psihologie potrivit că
reia lucrurile s-ar putea oarecum 
îmbunătăți fără să se schimbe nimic. 
Se ridică cu toată acuitatea sarcina 
să înlăturăm cit mai repede feno
menele negative din dezvoltarea so- 
cial-economică a societății, să-i im
primăm dinamismul și accelerarea 
necesare, să tragem Ia maximum în
vățăminte din trecut pentru ca ho- 
tărîrile de viitor să fie extrem de 
precise și pline de răspundere, iar 
acțiunile concrete — bine orientate 
și eficiente.

Situația de cotitură există nu nu
mai în ce privește problemele in
terne, ea este caracteristică și pentru 
cele externe. Schimbările în evoluția 
mondială actuală sint atît de 
profunde și importante incît ele ne
cesită o reconsiderare, o analiză 
complexă a tuturor factorilor ei. Si
tuația confruntării nucleare obligă la 
abordări, modalități și forme noi de 
relații reciproce intre sisteme so
ciale, state și regiuni diferite. în le
gătură cu aceasta raportul a subli
niat că lumea contemporană este 
multilaterală, dinamică, cu tendințe 
antagoniste și plină de contradicții, 
o lume de alternative, griji și spe
ranțe cit se poate de eomplexe.

Socialismul mondial este o forma
țiune internațională puternică, el se 
sprijină pe o economie bine dezvol
tată, pe o bază științifică solidă, pe 
un potential politico-militar trainic. 
El reprezintă peste o treime din 
omenire, zeci de țări și popoare 
care pășesc pe calea valorificării 
multilaterale a bogățiilor intelec
tuale și morale ale omului și so
cietății.

Progresul social este strîns legat 
de revoluțiile anticoloniale, de 
mișcarea de eliberare națională, de 
renașterea multor state și apariția 
a zeci de state noi. După ce au cu
cerit independența politică, ele 
desfășoară o luptă grea pentru de
pășirea înapoierii, sărăciei ; _ tot
odată progresul social își găsește 
expresia în dezvoltarea mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, în desfășurarea unei noi 
mișcări democratice de masă a con
temporaneității, inclusiv antirăz
boinică, antinucleară.

în continuare este analizat rolul 
revoluției tehnico-științifice, care 
a produs un salt calitativ în for
țele de producție ale omenirii, dar 
și un salt calitativ în ce privește 
mijloacele de distrugere, pentru 
prima dată in istorie omul fiind 
„dotat" cu capacitatea de a distruge 
tot ce este viu pe Pămînt- Prac
tic, revoluția tehnico-științifică 
prezintă aspecte și consecințe va
riate in funcție de diferitele sis
teme social-polîtice. Socialismul 
dispune de tot ce este necesar 
pentru a pune tehnica și știința 
contemporană in slujba omului — 
ceea ce impune perfecționarea re
lațiilor sociale, restructurarea gîn- 
dirii, elaborarea unei noi psiholo
gii, afirmarea dinamismului ca mod 
de viață, ca normă de existentă, 
revizuirea permanentă și înnoirea 
sistemelor de conducere existente.

Tovarășul Mihail Gorbaciov a ana
lizat apoi principalele contradicții ale 
lumii contemporane — în primul rind 
contradicția din relațiile dintre state
le celor două sisteme, celor două for
mațiuni social-politice, capitalismul 
și socialismul. Spre deosebire de im
perialism, care încearcă să oprească 
prin forță mersul istoriei, să reînvie 
trecutul, socialismul nu și-a legat 
niciodată viitorul de solutionarea 
pe cale militară a problemelor in
ternaționale. Cînd în lume s-au 
acumulat stocuri nucleare uriașe și 
specialiștii discută doar de cite ori 
sau de cîte zeci de ori poate fi 
distrusă omenirea, este momentul 
să înceapă renunțarea practică la 
echilibrul în pragul războiului, la 
temerea față de formele civilizate, 
normale, de relații reciproce între 
statele celor două sisteme.

Perioada care s-a scurs a oferit nu
meroase confirmări ale adîncirii cri
zei generale a capitalismului — prin 
ascuțirea in primul rînd a contradic
ției dintre muncă și capital, creșterea 
șomajului, expansiunea militarismu
lui, criza instituțiilor politice, a vieții 
spirituale. La acestea se adaugă 
noile recrudescente ale contradic
țiilor imperialiste ; a apărut și se 
complică rapid un nou nod de con
tradicții, dintre corporațiile transna
ționale și forma națională de stat de 
organizare politică a societății, ra
portul înfățișînd, ca exemplificare, 
relațiile dintre S.U.A., Europa oc
cidentală și Japonia.

Raportul subliniază că sistemul im
perialismului continuă să trăiască în- 
tr-o măsură considerabilă pe seama 
spolierii țărilor în curs de dezvol
tare, a celei mai nemiloase exploa
tări a acestora, situația de sărăcie 
din țările în curs de dezvoltare fiind 
una dintre cele mai mari probleme 
mondiale. Problema datoriilor este 
un exemplu în acest sens: împreună 
cu volumul profiturilor obținute a- 
nual din țările în curs de dezvol
tare, datoriile acumulate înseamnă 
îngustarea perspectivelor dezvoltării 
lor, inevitabilitatea agravării în con
tinuare a problemelor sociale, eco
nomice și de altă natură și așa ex
trem de grave.

După ce se referă la unele pro
bleme ca poluarea mediului încon
jurător, a bazinului aerian și ocea
nelor, epuizarea resurselor natura
le, raportul arată : problemele glo
bale ale întregii omeniri nu pot fi 
rezolvate cu forțele unui stat sau 
ale unui grup de state. Sînt nece
sare colaborarea la nivel mondial, 
conlucrarea constructivă, colabora

rea pe bază de deplină egalitate în 
drepturi, de respectare a suverani
tății fiecăruia, pe baza respectării 
conștiincioase a angajamentelor a- 
doptate, a normelor dreptului inter
național.

O condiție imperioasă a succesu
lui în soluționarea problemelor ma
jore ale vieții internaționale o con
stituie reducerea timpului necesar 
pentru căutarea unor înțelegeri po
litice, trecerea în modul cel mai 
rapid Ia acțiuni constructive, crea
toare intre state și popoare la scara 
întregii planete. O asemenea cola
borare este necesară pentru a pre- 
întîmpina o catastrofă nucleară, 
pentru ca civilizația să poată supra
viețui. Ea este necesară pentru a se 
soluționa cu eforturi comune și în 
interesul fiecăruia și alte probleme 
general-umane care se agravează.

Este înfățișat apoi un bilanț am
plu al dezvoltării social-economice a 
U.R.S.S. Se arată că în decurs de 
un sfert de veac de la adoptarea 
celui de-al treilea Program al 
P.C.U.S. au crescut, de 7 ori fon
durile de producție de bază ale eco
nomiei naționale. Au fost construite 
mii de întreprinderi, au fost create 
ramuri noi. Venitul național a cres
cut de aproape 4 ori, producția in
dustrială — de 5 ori, cea agricolă de 
1,7 ori. în decurs de un sfert de se
col, veniturile reale pe locuitor au 
crescut de 2,6 ori, fondurile sociale 
de consum — de peste cinci ori. Au 
fost construite 54 milioane de apar
tamente, ceea ce a permis să se îm
bunătățească condițiile de locuit ale 
majorității familiilor. S-a înfăptuit 
trecerea la învățămîntul mediu ge
nerai. A crescut de 4 ori numărul 
absolvenților institutelor de învăță - 
mînt superior. Sînt unanim recunos
cute succesele științei, medicinii, 
culturii. La aceasta se adaugă pro
fundele mutații în domeniul relații
lor sociale, al relațiilor dintre na
țiuni, dezvoltarea în continuare a 
democrației.

In anii '70 în economia națională 
au început să ia amploare ^dificultă
țile și au scăzut vizibil ritmurile de 
creștere economică, raportul arătînd 
că nu s-a făcilt la momentul oportun 
analiza politică a schimbării situați
ei economice, nu s-a avut in vedere 
întreaga acuitate și stringentă a tre
cerii Ia metodele de dezvoltare in
tensivă, de folosire intensă în eco
nomia națională a cuceririlor pro
gresului tehnico-științific. S-a creat 
o discrepantă între cerințele sociale 
și nivelul de producție atins, între 
puterea de cumpărare și acoperirea 
ei materială.

Sint prezentate în continuare ja
loanele principale ale dezvoltării e- 
conomice și. sociale cuprinse în pro
iectul Programului P.C.U.S.și al Di
recțiilor fundamentale. Pină Ia sfir- 
șitul secolului, venitul national ur
mează să crească de aproape 2 ori, 
în condițiile dublării potențialului de 
producție și ale transformării sale 
calitative. Productivitatea muncii va 
crește de 2,3—2,5 ori, consumul de 
energie pe unitate de venit național 
se va reduce de 1.4 ori, iar consumul 
de metal de aproape 2 ori.

Mijloacele principale de înfăptui
re a acestei linii vor fi progresul 
tehnico-științific, transformarea ra
dicală a forțelor productive ale so
cietății. Pentru reconstrucția pe a- 
ceastă cale a economiei naționale, se 
evidențiază necesitatea schimbării 
politicii structurale și de investiții, 
prin deplasarea centrului atenției de 
la indicatorii cantitativi spre cali
tate și eficiență.

în raport sînt prezentate, de ase
menea, măsurile ce vor fi întreprin
se pentru dezvoltarea în continua
re a construcției de mașini, pentru 
electronizarea pe scară largă și au
tomatizarea complexă a producției, 
pentru reconstrucția radicală a pro
gramului energetic, pentru reutila- 
rea cu echipamente mai productive 
a industriilor metalurgică și chimi
că, a transporturilor și telecomuni
cațiilor, pentru îmbunătățirea radi
cală a construcțiilor capitale.

Necesitatea reconstrucției pune 
sarcini noi și în fața științei, ra
portul evidențiind măsurile între
prinse în ultimul timp pentru creș
terea eficienței muncii instituțiilor 
de cercetări științifice. Orienta
rea științei spre nevoile econo
miei naționale trebuie să fie în
făptuită în mod energic; dar tot atît 
de importante sînt și orientarea pro
ducției spre știință, receptivitatea ei 
maximă față de cuceririle tehnico- 
științifice.

Una din sarcinile ce trebuie rezol
vate în cej mai scurt timp, prezen
tată pe larg în raport, este aceea a 
asigurării depline a țării cu produ
se alimentare, în această direcție 
fiind îndreptată politica agrară ac
tuală a partidului, formulată în ho- 
tăririle Plenarei C.C. al P.C.U.S. din 
mai 1982, în Programul alimentar al 
U.R.S.S. Arătîndu-se că in acest 
sens s-a întreprins mult pentru dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii și a ramurilor legate de 
ea, pentru întărirea economiei col
hozurilor șl sovhozurilor, a între
prinderilor intercooperatiste și pre
lucrătoare, pentru creșterea produc
tivității agriculturii și zootehniei, in- 
registrindu-se progrese, în raport se 
apreciază totodată că lichidarea ră- 
mînerii în urmă a agriculturii se 
desfășoară lent, in sectorul agrar im- 
punindu-se o cotitură hotărită. Se 
preconizează dublarea ritmurilor de 
creștere a producției agricole, asi
gurarea unui spor considerabil la 
consumul pe locuitor de carne, lap
te. legume și fructe. In acest scop 
se subliniază necesitatea creșterii 
fertilității solului, creării condițiilor 
pentru realizarea unei producții a- 
gricole stabile, aplicării pe scară lar
gă a tehnologiilor intensive, redu
cerii pierderilor de produse de pe 
cimp și din ferme.

Partidul și statul vor dezvolta cu 
consecvență și in viitor baza tehni- 
co-materială a complexului agroin
dustrial — se arată în continuare in 
raport. Dar tot atît de clar este și 
faptul că principala forță motrice a 
progresului, sufletul său a fost, este 
și rămine omul.

Referindu-se la crearea unor struc
turi organizatorice sprijinite prin- 
tr-un mecanism economic eficient, 
lărgirea autonomiei colhozurilor și 
sovhozurilor, sporirea cointeresării 
și răspunderii față de rezultatele fi
nale, la trecerea la metode mai mo
derne de planificare pe baza unor 
norme înaintate, în raport se apre
ciază: Există multe posibilități pen
tru manifestarea inițiativei și spiri
tului întreprinzător. Dar aceasta pre
supune și creșterea răspunderii pen
tru îndeplinirea sarcinilpr Progra
mului alimentar, pentru rezultatele 
activității economico-financiare a 
colhozurilor, sovhozurilor, întreprin
derilor și organizațiilor intergospo- 
dărești.

prezentat de
Rezolvarea sarcinilor noi din eco

nomie -- a arătat apoi tovarășul M. 
Gorbaciov — este imposibilă fără 
reorganizarea profundă a mecanis
mului economic, fără crearea unui 
sistem unitar, eficient și flexibil de 
conducere care să permită valorifi
carea mai deplină a posibilităților 
socialismului. In acest sens sint tra
sate un șir de sarcini principale, 
prin prisma cărora sînt analiza
te rolul organelor centrale de 
planificare, al sistemului financiar 
și de prețuri, aprovizionării tehnico- 
materiale, subliniindu-se importanța 
creșterii rolului întreprinderii. A so
sit timpul — se afirmă în raport 
— să se pună capăt practicii 
tutelării mărunte a întreprinderilor 
de către ministere și departamente.

Pornind de la premisa că orice 
reorganizare a mecanismului econo
mic începe cu remodelarea conștiin
ței, raportul subliniază necesitatea 
înțelegerii clare a sarcinilor noi, în 
primul rînd de către cadrele econo
mice din verigile centrale de condu
cere. Practica a demonstrat incon
sistența tezelor potrivit cărora in 
condițiile socialismului corelarea re
lațiilor de producție cu caracterul 
forțelor de producție s-ar asigura, 
chipurile, automat. Pentru a des
chide calea dezvoltării forțelor de 
producție, relațiile socialiste trebuie 
să se perfecționeze permanent. Iar 
aceasta înseamnă că trebuie depis
tate la timp metodele ecdnomice în
vechite de gospodărire și înlocuite 
cu altele noi. In context se critică 
prejudecățile potrivit cărora orice 
perfecționări In domeniul mecanis
mului economic sînt considerate re
nunțări la principiile conducerii pla
nificate.

O actualitate deosebită capătă pro
blemele proprietății socialiste, ca 
bază a orînduirii noastre sociale. 
Proprietatea socialistă are un con
ținut bogat și include un 6istem 
multilateral de relații privind folo
sirea mijloacelor și rezultatelor 
producției, repartizarea între oameni, 
colective, ramuri, regiuni ale tării, 
o întreagă gamă de interese econo
mice. Acest complex de relații re
clamă o anumită îmbinare și o re
glementare permanentă, în perma
nentă mișcare.

In continuare, în raport sint abor
date problemele cointeresării oame
nilor muncii în mai buna folosire și 
sporire a bogăției naționale, ale spo
ririi rolului colectivelor de muncă 
în folosirea proprietății obștești, al 
reglementării relațiilor de proprie
tate socialistă, asigurîndu-se priori
tatea necondiționată a intereselor 
general-naționale. neadmițîndu-se ca 
spiritul departamental și loca! să 
împiedice valorificarea avantajelor 
proprietății socialiste.

De asemenea, a subliniat tovarășul
M. Gorbaciov, ne pronunțăm pentru 
claritate deplină în problema pro
prietății cooperatiste. Ea nu și-a 
epuizat nici pe departe posibilitățile 
in producția socialistă, în satisfa
cerea mai deplină a necesităților 
oamenilor.

In raport se subliniază necesitatea 
de a se spori preocupările pentru 
îmbunătățirea organizării și stimu
lării muncii, pentru creșterea disci
plinei și exigentei, reducerii cheltu
ielilor de producție. Trebuie să eco
nomisim pretutindeni și în toate, în 
producție și în viața cotidiană, să 
nu manifestăm indiferență față de 
lipsa de spirit gospodăresc și risipă.

Referindu-se la preocupările pri
vind calitatea producției, în raport 
se arată că această sarcină trebuie 
să devină o cauză a fiecărui comu
nist, a fiecărui om sovietic, a tuturor 
celor care își respectă munca, cărora 
nu le este indiferentă onoarea între
prinderii, ramurii, onoarea patriei.

Raportul se ocupă apoi de princi
palele orientări în domeniul politicii 
sociale, subliniind că socialismul a 
eliminat principala sursă a inechi
tății sociale — exploatarea omului 
de către om, inegalitatea față de 
mijloacele de producție. Echitatea 
socială pătrunde în toate laturile re
lațiilor sociale socialiste. Ea constă 
in democrația reală și egalitatea tu
turor cetățenilor în fața legii, în 
egalitatea reală în drepturi a națiu
nilor, respectarea individului, crea
rea de condiții pentru dezvoltarea 
sa multilaterală. Ea înseamnă și 
garanții sociale largi : asigurarea 
unui loc de muncă, accesul Ia în- 
vățămînt, cultură, asistență medi
cală și locuință, grija fată de 
vîrstnici, mame și copii.

In viitorii 15 ani se prevede du
blarea resurselor alocate pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață, ve
niturile reale pe locuitor vor spori 
de 1,6—1,8 ori. în cel de-al 12-lea 
cincinal, de creșterea veniturilor vor 
beneficia milioane de oameni. Uriașe 
fonduri vor fi dirijate spre dez
voltarea construcțiilor de locuințe și 
social-culturale. Așa se prezintă 
planurile. Dar trebuie arătat ceea ce 
este principal — că aceste planuri 
vor deveni o realitate numai cu 
condiția unei munci asidue și efi
ciente din partea fiecăruia. Ce vom 
face noi înșine, aceea vom avea și 
așa vom trăi.

în raport se arată necesitatea ca, 
o dată cu perfecționarea formelor de 
stimulare morală, să se asigure și 
îmbunătățirea hotărită a stimulării 
materiale, incît să se evite pri
mirea de bani nemunciți. de premii 
nemeritate. Politica statului va 
urmări să asigure dependența stric
tă a salariului de cantitatea și ca
litatea muncii ; creșterea salariilor 
și veniturilor muncitorilor și func
ționarilor preconizată în cincinalul 
al 12-lea va avea loc in principal pe 
seama și în limitele fondurilor rea
lizate de întreprinderile înseși.

Este relevată importanta fonduri
lor sociale de consum în înfăptuirea 
principiului echității. încă de pe 
acum, acestora le revine aproape o 
treime din bunurile materiale de 
consum și din servicii : acestea nu 
reprezintă cituși de puțin niște fon
duri de binefacere, ele joacă un rol 
important in asigurarea accesului 
egal a! membrilor societății la in- 
vățămînt și cultură, în egalizarea 
condițiilor pentru educarea copiilor, 
facilitarea vieții celor care, dintr-un 
motiv sau altul, au nevoie de ajutor 
temporar sau permanent. Acesta 
ește, in același timp, și un mijloc de 
stimulare, de încurajare a muncii 
calificate, conștiincioase. In cel de-al 
12-lea cincinal, volumul acestor fon
duri se va mări eu 20—23 Ia șută.

Recunoscând că este necesar ca 
încă în perioada imediat următoare 
să se înfăptuiască măsuri suplimen
tare împotriva parazitismului, a ce-; 
lor ce irosesc proprietatea socialistă, 
trebuie să reflectăm și la propuneri

tovarășul M.S. Gorbaciov
vizjjjd perfecționarea politicii fiscale, 
în același timp, statul va contribui 
la dezvoltarea diferitelor forme de 
satisfacere a cererii populației și de 
prestații de servicii.

Este subliniată apoi importanța 
socială și stringenta problemei lo
cuințelor. Asigurarea, pină in anul 
2000, a unui apartament sau a unei 
case pentru fiecare familie constituie 
prin ea însăși o problemă uriașă, 
dar care ne stă în putere : în acest 
cadru este necesară încurajarea, 
prin toate mijloacele, a construcției 
de locuințe pe baze cooperatiste și 
individuale.

Mutațiile calitative în sfera so
cială presupun transformări pro
funde in conținutul muncii. Princi
palul rol este chemată să-l joace 
reconstrucția tehnică a economiei 
naționale — mecanizarea, automati
zarea, computerizarea și robotizarea 
— care trebuie să aibă o orientare 
6ocială clară. Transformarea în con
tinuare a caracterului muncii în 
condiții!^ revoluției tehnico-științi- 
fice impune exigențe înalte fată de 
pregătirea generală și profesională 
a oamenilor. La ordinea Zilei se află, 
în esență, sarcina creării unui sis
tem unitar de continuă instruire.

Partidul trasează sarcina îmbină
rii învățămîntului cu munca produc
tivă, însușirii tehnicii computerelor, 
reorganizării învățămîntului supe
rior și mediu de specialitate. Se im
pune o îmbunătățire considerabilă a 
practicii folosirii cadrelor tehnieo- 
inginerești.

Sint prezentate apoi probleme cen
trale ale ocrotirii și întăririi sănă
tății oamenilor. în numele sănătății 
societății și omului, în țară s-a de
clanșat lupta împotriva alcoolismu
lui. Ca urmare, se insănătoșește at
mosfera în familie, s-au redus acci
dentele de muncă, 6-a întărit or
dinea.

Este apoi abordată problema me
diului ambiant, subliniindu-se că 
în opera de- ocrotire a naturii sint 
folosite inadmisibil de lent cuceri
rile tehnico-științifice. Noi toți, cei 
care trăim astăzi, sîntem răspunză-
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tori pentru natură în fața urmașilor, 
a istoriei.

Un capitol al raportului se ocupă 
de perfecționarea relațiilor sociale, 
de clasă și naționale. In societatea 
sovietică, Jocul de avangardă revine 
clasei muncitoare — care joacă ro
lul conducător și in perfectionarea 
socialismului, in construcția comu
nistă. Grija permanentă pentru în
tărirea alianței dintre clasa munci
toare, țărănime și intelectualitate 
este piatra unghiulară a politicii 
partidului.

Referindu-se la problemele întări
rii familiei, evidențiind realizările 
obținute în făurirea , familiei noi, 
socialiste, vorbitorul a arătat că fa
milia socialistă se edifică pe temelia 
egalității depline între bărbat și fe
meie, pe răspunderea lor egală, pen
tru familie, formarea familiei de tip 
nou fiind un proces complicat, cu 
probleme specifice, subliniind grija 
deosebită ce trebuie să se mani
feste fată de familiile tinere, de pre
gătirea tineretului pentru viata de 
familie.

Pentru statul sovietic multinațio
nal, dezvoltarea relațiilor naționale 
prezintă o uriașă însemnătate — a 
arătat' în continuare tovarășul Mi
hail Gorbaciov. Poporul sovietic se 
prezintă ca o comunitate socială și 
intranațională calitativ nouă, cimen
tată prin unitatea intereselor eco
nomice, a telurilor ideologice și po
litice. Elaborind principalele direcții 
ale politicii naționale în perspectivă, 
este deosebit de important să avem 
grijă ca aportul tuturor republicilor 
la dezvoltarea complexului economic 
național unic să corespundă potenția
lului lor economic și spiritual cres- 
cînd. iar dezvoltarea cooperării in 
producție, a colaborării și întrajuto
rării republicilor să aibă loc în nu
mele intereselor supreme ale statu
lui nostru multinațional și ale fie
cărei republici.

O tradiție a partidului nostru, care 
pornește de la Lenin, o constituie 
receptivitatea deosebită și grija față 
de tot ce privește politica națională, 
reflectă interesele fiecărei națiuni și 
naționalități, sentimentele naționale 
ale oamenilor și, în același timp, 
lupta principială împotriva manifes
tărilor de închistare și ingîmfare na
țională, de naționalism și șovinism, 
indiferent în ce veșminte ar fi îm
brăcate.

Vorbitorul a subliniat că demo
crația constituie acel climat sănă
tos și pur, singurul în care poale 
să trăiască plin de viață organismul 
social socialist. Iată de ce, cînd spu
nem că puternicul potențial al so
cialismului nu este încă utilizat la 
noi în întregime avem in vedere și 
faptul că accelerarea dezvoltării so
cietății este de neconceput și impo
sibilă fără dezvoltarea în continuare 
a democrației socialiste, a tuturor la
turilor și formelor ei de manifestare. 
Ținînd seama de acestea, partidul, 
Comitetul Central iau măsuri orien
tate către adincirea democratismu
lui orînduirii socialiste. Știm nu nu
mai din teorie, dar șl din propria 
noastră practică îndelungată, că orîn- 
duirea socialistă se dezvoltă cu suc
ces numai atunci cînd poporul însuși 
conduce în mod real propriile sale 
treburi.

Partidul reprezintă forța că
lăuzitoare și principalul garant al 
dezvoltării autoconducerii socialiste, 
îndeplinind rolul conducător in so
cietate, el constituie forma superi
oară de organizare social-politică 
bazată pe autoconducere.

Arătînd că sovietele de deputați 
au trecut examenul timpului și-au 
demonstrat viabilitatea. imensele 
posibilități de exercitare a puterii 
suverane a poporului, de unire și 
mobilizare a maselor, raportul subli
niază că cerințele democratismului 
socialist relevă necesitatea impe
rioasă a utilizării maxime a acestor 
posibilități ale organelor reprezenta
tive de stat. In acest context, sînt 
analizate sarcini concrete privind 
îmbunătățirea activității sovietelor 
locale, a deputaților,

în continuare, în raport sînt pe 
larg înfățișate sarcinile ce revin 
organizațiilor de masă și obștești — 
sindicatelor. Comsomolului — nece
sitatea folosirii cit mai eficiente a 
tuturor formelor democrației direc
te. a potențialului tuturor colecti
velor de muncă.

Un spațiu amplu este acordat în 
raport telurilor și direcțiilor funda
mentale ale strategiei politicii exter

ne a partidului, subliniindu-se că 
cerința programatică primordială 
este, in actuala situație,, a opri pre
gătirea materială a războiului nu
clear.

Chibzuind din toate punctele de 
vedere asupra situației create. 
P.C.U.S. a avansat un program glo
bal privind lichidarea completă, 
pină la sfirșitul acestui secol, a ar
mei de distrugere in masă — pro
gram istoric prin amploarea si im
portanta sa.

Socialismul respinge necondiționat 
războaiele ca mijloc de soluționare 
a contradicțiilor politice și econo
mice dintre state, a divergentelor 
ideologice. Idealul nostru il consti
tuie o lume fără arme și violentă, 
o lume în care fiecare popor își 
alege liber calea de dezvoltare, mo
dul său de viață.

în legătură cu agravarea situației 
internaționale. în raport se spune : 
Niciodată in deceniile postbelice si
tuația din lume nu a fost atît de 
explozivă, și probabil atit de com
plexă și nefavorabilă, ca în prima 
jumătate a anilor ’80. Gruparea de 
dreapta care a venit la putere în 
S.U.A. și principalii lor adeoti din
N.A.T.O. au făcut o cotitură bruscă 
de la destindere la politica război
nică de forță. Ei s-au înarmat cu 
doctrine care resping buna vecină
tate și colaborarea ca principii ale 
dezvoltării pașnice, ca filozofie poli
tică a relațiilor internaționale.

Subliniind că este imposibil să se 
ciștige cursa înarmărilor, ca de alt
fel însuși războiul nuclear. în ra
port se arată că a continua cursa 
înarmărilor pe Pămînt. și cu atît mai 
mult extinderea ei în Cosmos. în
seamnă a accelera ritmul înalt, ori
cum critic, al acumulării și perfec
ționării armei nucleare. Situația din 
lume poate căpăta un asemenea ca
racter incit ea nu va maj depinde 
de rațiunea sau voința politicienilor. 
Aceasta înseamnă să fim conștienti 
că nivelul actual al echilibrului po
tențialelor nucleare ale părților afla
te in opoziție este peste măsură de 
ridicat. Deocamdată el asigură fie
căreia un pericol egal. Dar numai 
deocamdată. Continuarea cursei 
înarmărilor nucleare va spori in 
mod inevitabil pericolul egal și 11 
poate duce la asemenea limite incît 
chiar și paritatea va înceta să fie 
un factor de reținere politico-mili- 
tară. Securitatea cu adevărat egală 
este garantată in secolul nostru nu 
de nivelul extrem de înalt, ci de 
nivelul extrem de mic al echilibru
lui strategic, din care trebuie exclu
se complet armele nucleare si alte 
tiouri de arme de distrugere in 
masă.

în situația actuală nu există alter
nativă la colaborarea și conlucrarea 
între toate statele. S-au creat con
diții obiective — subliniez, obiective
— în care confruntarea intre capita
lism și socialism poate trece numai 
și exclusiv prin formele coexistentei 
pașnice și colaborării pașnice.

Noi am făcut o serie de nași uni
laterali. am instituit moratoriul asu
pra amplasării rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Europa, am re
dus numărul lor. am sistat toate 
experiențele nucleare. Uniunea So
vietică a depus eforturi susținute 
urmărind să dea un nou impuls tra
tativelor de la Geneva. Stockholm. 
Viena. al căror scop este reducerea 
cursei înarmărilor. întărirea încre
derii intre state.

U.R.S.S. si-a asumat angajamentul 
de a nu folosi prima arma nucleară 
și il va respecta in modul cel mai 
strict. Uniunea Sovietică este cel 
mai convins adversar al războiului 
nuclear. în orice variantă a sa. Tara 
noastră se pronunță pentru scoate
rea din uz a armei de distrugere în 
masă, pentru limitarea potențialului 
militar la un plafon rațional. Dar 
caracterul si nivelul acestui plafon 
continuă să fie determinate de pozi
țiile și acțiunile S.U.A.. ale parte
nerilor lor de blocuri. în aceste con
diții. noi repetăm : Uniunea Sovie
tică nu pretinde o securitate mai 
mare, dar nu va accepta una mai 
mică. Noi am declarat. în repetate 
rînduri. că U.R.S.S. este deschisă 
pentru control. O verificare atotcu
prinzătoare, cea mai strictă, con
stituie elementul cel mai important 
al procesului dezarmării. Esența pro
blemei constă in următoarele : de
zarmarea este imposibilă fără con
trol, dar și controlul fără dezarmare 
nu are sens.

Este extrem de necesar, cit nu este 
tirziu, să se caute o soluție realistă, 
care să garanteze netransferarea 
cursei înarmărilor în Cosmos. Nu se 
poate admite ca programul „războiul 
stelelor" să fie folosit ca stimulent 
pentru continuarea cursei înarmă
rilor și ca o stavilă în calea dezar
mării radicale. Poate ajuta în mod 
serios la eliminarea acestei piedici 
un progres palpabil în ce privește 
reducerea radicală a potențialelor 
nucleare. De aceea. Uniunea Sovie
tică este gata să facă un oas real în 
această direcție, să rezolve problema 
privind rachetele cu rază medie de 
acțiune din zona europeană separat
— în afara unei legături nemijlocite 
cu problemele armamentelor strate
gice și Cosmosului.

Alaltăieri am primit răspunsul 
președintelui Reagan la declarația 
noastră din 15 ianuarie. Chiar de pe 
acum pot să spun că scrisoarea pre
ședintelui nu oferă temeiuri pentru 
a face corecturi la aprecierile pri
vind situația internațională incluse 
în raport pină la primirea mesaju
lui. In el se arată că lichidarea ar
mei nucleare constituie un tel spre 
care trebuie să tindă toate statele 
nucleare. în scrisoare. președintele 
este de acord in genere cu unele sau 
altele din propunerile și intențiile 
sovietice privind problemele dezar
mării și securității. Cu alte cuvinte, 
în răspuns se exprimă parcă unele 
considerente și păreri încurajatoare.

Dar aceste considerente pozitive 
sînt înecate în tot felul de clauze, 
„interdependențe" si „condiții" care 
blochează, de fapt, rezolvarea pro
blemelor fundamentale ale dezar
mării.

în conformitate cu înțelegerea deTa 
Geneva, urmează o nouă intîlnire cu 
președintele american. Noi vedem im
portanța ei în aceea ea ea să dea re
zultate practice în cele mai importan
te direcții ale limitării și reducerii 
armamentelor. Există cel puțin două 
probleme in care poate fi realizată o 
înțelegere : încetarea experiențelor 
nucleare și lichidarea rachetelor ame
ricane și sovietice cu rază medie de 
acțiune din zona europeană. Și atunci, 
dacă există dorința de a se căuta o 
înțelegere, problema datei intîlnirii se 
va rezolva de la sine : vom accepta 

orice propunere in această privință. 
Dar nu are sens să discutăm fără 
rost. Nu vom rămine nepăsători da
că dialogul sovieto-american inițiat 
— care a produs unele speranțe nu 
lipsite de temei privind posibilitatea 
Unor schimbări în mai bine — va fi 
folosit pentru continuarea cursei în
armărilor și pregătirii materiale în 
vederea unui război.

în legătură cu situația din Afganis
tan, in raport se arată : Noi am dori 
să readucem în patrie, chiar intr-un 
viitor cit mai apropiat, trupele sovie
tice care se află în Afganistan la 
cererea guvernului acestei țări. Au 
fost puse de acord cu partea afgană 
și datele retragerii lor pe etape, a- 
tunci cînd se va realiza o reglemen
tare politică, care să asigure încetarea 
reală a amestecului armat din exte
rior și să garanteze trainic nereluarea 
acestuia în treburile interne ale Re
publicii Democratice Afganistan. In
teresul nostru vital național este ca 
U.R.S.S. să aibă permanent relații 
bune și pașnice cu toate statele în
vecinate.

P.C.U.S. consideră că Europa este 
una din direcțiile de bază ale activită
ții sale internaționale. Șansa istorică 
a Europei, viitorul ei constau in co
operarea pașnică a statelor continen
tului. Crește importanța Asiei și zo
nei Pacificului. In această regiune 
vastă există numeroase noduri 
încurcate de contradicții, iar în anu
mite locuri situația politică este in
stabilă. Aici trebuie căutate fără in- 
tirziere soluții specifice, căi specifice. 
Aceasta este o problemă cu atit mai 
urgentă cu cît și în Asia și in alte 
continente focarele pericolului de răz
boi nu se sting. Noi ne pronunțăm 
pentru activizarea prospectării în co
lectiv a unor căi de deblocare a situ
ațiilor conflictuale din Orientul Mij
lociu, America Centrală, sudul Africii, 
din toate punctele fierbinți ale pla
netei.

Crizele și conflictele constituie un 
sol fertil și pentru terorismul inter
național. U.R.S.S. respinge terorismul 
din principiu și este gata să colabo
reze activ cu alte state pentru a-1 
eradica.

In prezent, soarta păcii și a progre
sului social este legată mai strîns 
ca oricînd de dinamismul dezvoltării 
economice, politice a sistemului mon
dial al socialismului. Sintem convinși 
de capacitatea socialismului de a so
luționa cele mai complexe sarcini ale 
sale. Pentru aceasta este de însem
nătate vitală o conlucrare tot mai 
activă. Esența *colaborării  politice a 
țărilor socialiste rămine conlucrarea 
partidelor comuniste de guvernămînt. 
Se înnoiesc înseși formele acestei co
laborări. Se creează o verigă nouă, 
poate esențială — instituția întilniri- 
lor de lucru multilaterale ale condu
cătorilor țărilor frățești.

In situația internațională complexă, 
în baza hotărîrii unanime a partici- 
panților săi, o mare însemnătate a 
avut-o prelungirea valabilității Tra
tatului de la Varșovia. Acest tratat 
parcă s-ar fi născut a doua oară, fără 
el este greu de imaginat în prezent 
politica mondială în ansamblu. Să ne 
referim la Consfătuirea de la Sofia 
a Comitetului Politic Consultativ al 
tratatului. Ea a devenit un. fel de 
preambul al dialogului de la Geneva.

In economie a fost adoptat Progra
mul complex al progresului tehnico- 
științific. Esența lui o constituie tre
cerea țărilor C.A.E.R. la o politică 
tehnico-științifică coordonată. După 
părerea noastră, sint necesare schim
bări și în activitatea a insuși statu
lui major al integrării socialiste — 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc. Iar principalul este ca în trans
punerea în viață a programului să e- 
xiste mai puțin spirit administrativ, 
tot felul de comitete și comisii, ci să 
fie acordată o mai mare atenție pîr- 
ghiilor economice, inițiativei, spiritu
lui întreprinzător socialist. Merită să 
privim cu atenție și relațiile recipro
ce din lumea socialismului in ansam
blu. P.C.U.S. se pronunță pentru re
lații sincere, deschise cu toate parti
dele comuniste, cu toate statele sis
temului mondial al socialismului, 
pentru schimb tovărășesc de păreri 
cu ele. Căutăm să vedem in primul 
rînd ceea ce unește lumea socialistă.

Putem vorbi cu satisfacție despre o 
anumită îmbunătățire a relațiilor re
ciproce ale Uniunii Sovietice cu ma
rele vecin — China socialistă. De
osebiri de vederi, îndeosebi față 
de o serie de probleme inter
naționale, se mențin. Noi insă 
relevăm și altceva — posibilitatea de 
a acționa în multe cazuri în comun, 
de a conlucra pe o bază principială 
și de egalitate in drepturi, nu în de
trimentul unor terțe țări. Meditind 
asupra viitorului, se poate spune că 
rezervele colaborării U.R.S.S. și Chi
nei sînt uriașe. Ele sint mari pentru 
că o asemenea colaborare cores
punde intereselor ambelor țări ; pen
tru că socialismul și pacea - lucrul 
cel mai scump pentru popoarele 
noastre — sint indivizibile.

In raport se arată că, In ultimii 
ani, mișcarea comunistă a trebuit să 
facă față multor realități, sarcini, 
probleme noi, că ea a intrat intr-o 
etapă calitativ nouă de dezvoltare. 
Aceasta necesită priceperea de a 
reevalua multe, necesită o atitudine 
îndrăzneață, creatoare față de noile 
realități pe baza învățăturii nepie
ritoare a lui Marx, Engels, Lenin.

Uriașa diversitate a mișcării co
muniste, a sarcinilor care ii stau în 
față reprezintă, de asemenea, o reali
tate. Uneori, aceasta duce la diver
gențe și disensiuni. P.C.U.S. nu dra
matizează faptul că între partidele 
comuniste nu există întotdeauna, și 
in toate, o identitate deplină de ve
deri. Triumful unanimității în toate 
problemele, fără excepție, nici nu 
poate exista, după cît se pare.

Considerăm că diversitatea mișcării 
noastre nu este sinonimă cu dezbi
narea. Tot așa cum unitatea nu are 
nimic comun cu uniformizarea, cu 
ierarhia, cu imixtiunea unor partide 
in treburile altora, cu tendința unui 
anumit partid spre monopol asupra 
adevărului. Mișcarea comunistă poate 
și trebuie să fie puternică prin soli
daritatea ei de clasă, colaborarea pe 
bază de egalitate in drepturi a tutu
ror partidelor frățești in lupta pen
tru țelurile comune.

In același timp se arată că P.C.U.S. 
se pronunță pentru solidaritate nea
bătută cu forțele eliberării naționale 
și sociale, pentru conlucrarea strinsă 
cu țările de orientare socialistă, cu 
partidele revoluționar-democratice, 
cu mișcarea de nealiniere. Opinia pu
blică sovietică este gata să dezvolte 
și pe viitor legăturile cu curentele și 
organizațiile necomuniste, inclusiv 
religioase, care se pronunță împotriva 
războiului. Același este punctul de 
vedere al P.C.U.S. și in ce privește 
relațiile sale cu soeial-democrația. 
Este mai important ca oricînd să gă
sim calea unei colaborări mai strînse 
și eficiente cu guvernele, partidele, 
organizațiile și mișcările obștești 
care sint preocupate într-adevăr de 

soarta păcii pe Pămint, cu toate po
poarele, pentru crearea unui sistem 
atotcuprinzător al securității inter
naționale.

în continuare, raportul subliniază 
că amploarea și noutatea sarcinilor 
de viitor ridică exigențe excepțio
nale față de caracterul activității po
litice, ideologice și organizatorice a 
P.C.U.S., care reunește astăzi peste 
19 milioane de comuniști, strins uniți 
prin identitatea țelurilor, a voinței 
și disciplinei.

Etapa actuală — etapa transfor
mării calitative a societății — cere 
partidului, fiecăreia dintre organiza
țiile sale noi eforturi, principialitate 
in aprecierea activității proprii, spi
rit constructiv și abnegație. Proiectul 
Programului partidului in noua sa 
formă de redactare și Proiectul mo
dificărilor la Statutul P.C.U.S. por
nesc de la faptul că numai un partid 
care trăiește prin interesele poporu
lui, un partid care are o perspectivă 
fundamentată științific, care, prin ac
tivitatea sa, justifică convingerea că 
telurile stabilite vor fi atinse, poate 
să soluționeze sarcina mobilizării tu
turor factorilor dezvoltării accelerate.

Nu vom putea înainta nici măcar 
cu un pas dacă nu vom învăța să 
lucrăm intr-un mod nou, dacă nu 
vom reuși să învingem rutina și con
servatorismul sub orice formă de 
manifestare, dacă vom pierde curajul 
de a aprecia lucid situația, de a o 
vedea așa cum este ea.

O premisă dintre cele mai impor
tante a vieții sănătoase a fiecărei 
organizații de partid este aplicarea 
fermă a principiului muncii colec
tive. Mac acut decit înainte se re
simte acum necesitatea promovării 
criticii și autocriticii, a intensificării 
luptei împotriva spiritului de paradă.

Prin această prismă sint analizate 
situațiile întîlnite in unele organi
zații de republici unionale, înfățișin- 
du-se măsurile luate de C.C. al 
P.C.U.S. pentru înlăturarea lipsurilor 
constatate. In acest cadru, se subli
niază necesitatea ridicării inițiativei 
și răspunderii cadrelor, importanța 
luptei neobosite pentru profilul pur 
și cinstit al activistului de partid.

Trebuie să îmbunătățim în conti
nuare educația ideologică a comu
niștilor, să pretindem cu mai multă 
insistență respectarea disciplinei de 
partid și îndeplinirea neabătută a ce
rințelor statutare.

In ultimul timp. In posturi de răs
pundere au fost promovați numeroși 
oameni noi, energici și de formație 
modernă. Partidul va acționa și in 
viitor pentru colaborarea, în cadrui 
organismelor de conducere, dintre 
cadrele cu experiență și cele tinere. 
Cadrele devotate cauzei partidului, 
care pășesc in avangarda luptei pen
tru transpunerea in viață a liniei lui 
politice, sint avuția noastră cea mai 
de preț.

In continuare sînt abordate pro
blemele activității ideologice, ale îm
bogățirii universului spiritual al 
omului.

Marxism-lenfnismul — se apreciază 
în raport — este cea mai măreață 
concepție revoluționară despre lume 
și viață. In întreaga sa activitate, 
P.C.U.S. pornește de la premisa că 
fidelitatea față de invățătura 
marxist-leninistă rezidă in dezvol
tarea ei creatoare, pe baza experien
ței acumulate. Evidențiind sarcinile 
frontului filozofic și economic. în 
raport se arată că scolastica, buche- 
rismul și dogmatismul au fost întot
deauna piedici în calea îmbogățirii 
efective a cunoștințelor. Subliniind 
că principalele direcții ale activității 
ideologice a partidului sînt stabilite 
în noua redactare a Programului 
P.C.U.S., în raport se relevă că oa
menii trebuie 6ă constate permanent, 
să simtă marele adevăr al ideologiei 
noastre, caracterul principial al poli
ticii, că în lupta pentru accelerarea 
dezvoltării social-economice se 
creează condiții sociale excepțional 
de favorabile pentru creșterea efi
cienței activității ideologice.

Caracteristica esențială a activității 
ideologice constă. în faptul că ea 
duce la situația unei opoziții ferme 
între_ ideologia socialistă și cea bur
gheză. In acest context, se subliniază 
că „războiul psihologic" desfășurat 
de imperialism nu poate fi calificat 
decît ca o formă specifică a agresiu
nii, a imperialismului informațional, 
care calcă în picioare suveranitatea, 
istoria, cultura popoarelor. Este ne
cesar un spirit ofensiv și în privința 
demascării diversiunilor ideologice și 
în difuzarea unor informații reale în 
legătură cu infăptuirile autentice ale 
socialismului, cu modul de viață so
cialist.

Oricare ar fi domeniul muncii 
ideologice, trebuie întotdeauna să se 
pornească de la viață. Stagnarea 
este pur și simplu intolerabilă in
tr-un domeniu atit de viu, de dina
mic și de multilateral cum sint in
formațiile, propaganda, creația artis
tică și mișcarea artistică de amatori, 
activitatea cluburilor și teatrelor, a 
bibliotecilor și muzeelor, a întregii 
sfere a educației politico-Ideologice, 
de muncă, morale și ateiste.

Partidul consideră că principala 
sarcină a politicii sale culturale este 
aceea de a oferi largi posibilități 
pentru dezvăluirea capacității oame
nilor, pentru a face viața lor mai 
bogată din punct de vedere spiri
tual, mai multilaterală.

Literatura, oglindind apariția lu
mii noi, a participat in același 
timp activ la evoluția acesteia, 
în raport subliniindu-se că nu
mai o artă bogată in Idei, care se 
bucură de popularitate, educă oameni 
cinstiți și cu un spirit puternic. 
Munca ideologică este o muncă crea
toare. Ea nu cunoaște mijloace uni
versale pentru toate situațiile din 
viață și reclamă căutări permanente 
și priceperea de a ține pasul cu 
viața.

Referindu-se la noua redactare a 
Programului P.C.U.S. și la modifică
rile la Statutul partidului, in raport 
se arată că elaborarea și dezbaterea 
documentelor pentru congres au ac
tivizat munca și activitatea politico- 
ideologică a partidului, au contribuit 
la intensificarea activității obștești a 
milioanelor de oameni ai muncii. In 
mod deosebit au atras atenția opiniei 
publice acele prevederi ale progra
mului în care sint caracterizate eta
pa de dezvoltare socială in care se 
află țara și obiectivele ce urmează 
să fie atinse ca urmare a realizării 
lui.

în încheierea raportului se spune: 
Forța P.C.U.S. își are izvorul in 
uriașele posibilități ale socialismu
lui, in creația vie a maselor. Po
porul sovietic poate fi sigur că 
partidul este profund conștient de 
răspunderea lui pentru viitorul țării 
și al păcii trainice pe Pămînt, pen
tru justețea liniei trasate. Esențial 
pentru transpunerea ei practică, în 
viată sint munca indîrjită, unitatea 
partidului și poporului, acțiunile 
unite ale tuturor oamenilor muncii.
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCl[ DOMINICANE

Excelenței Sale
Domnului SALVADOR JORGE BLANCO

Președintele Republicii Dominicane

SANTO DOMINGO
Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Dominicane, îmi este plăcut să 

vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări 
împreună cu cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, iar po
porului dominican progres și bunăstare.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul dominican 
sărbătorește astăzi im- 
plinirea a 165 de 
ani de lâ proclamarea 
independenței. Eveni
mentul petrecut la 27 
februarie 1821 a mar
cat sfîrșitul unei do
minații coloniale de 
peste trei secole, inau- 
gurind o nouă epocă 
istorică pentru poporul 
dominican.

Situată .în partea o- 
rientală a insulei Haiti 
din Marea Caraibilor, 
Republica Dominicană 
are o suprafață de 
48 734, kmp și o popu
lație de peste cinci 
milioane de locuitori. 
Datorită situării sale 
în zona tropicală, ca si 
particularităților solu
lui. mica republică din 
Caraibe a devenit 6 
mare producătoare de 
trestie de zahăr, cul
tură care domină și 
astăzi in economia ță
rii. zahărul reprezen-

tînd mai bine de 40 la 
sută din exporturi. Pe 
lingă trestia de zahăr, 
se mai cultivă cafea, 
tutun și cacao, produ
se destinate și ele, in 
mare parte, exportu
lui. Resurselor agrico
le li se adaugă cele 
minerale: zăcăminte
de bauxită, cupru, ni
chel, fier, aur, argint, 
ca. și mici cantități de 
petrol.

Eforturile desfășu
rate in ultimii ani 
pentru dezvoltarea u- 
nei economii echili
brate, care să valori
fice in interes propriu 
resursele naționale, au 
dus la crearea unor 
ramuri industriale in- 
corporînd tehnologii 
moderne : siderurgie, 
petrochimie, industria 
lemnului, cea textilă 
și altele. în agricultu
ră au cunoscut extin
dere culturile cerealie
re. îndeosebi de po

Plecarea delegației parlamentare braziliene
Miercuri, delegația parlamentară 

braziliană, condusă de Jose. Manoel 
Fontanillas Fragelli, președintele 
Senatului și al Congresului Național 
al Republicii Federative a Braziliei, 
care la invitația Marii Adunări Na
ționale a efectuat o vizită in țara 
noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, de depu- 
tați.

A fost prezent Carlos dos Santos 
Veras, ambasadorul Braziliei la 
București.

★
într-o declarație făcută înainte de 

plecare, Jose Manoel Fontanillas 
Fragelli. conducătorul delegației, a 
subliniat rolul hotăritor al dialogu
lui la nivel înalt în dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-bra- 
ziliene. în acest context, aii fost evo
cate rezultatele vizitei efectuate de 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Brazilia, în 
1975, vizită care s-a înscris ca un

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a creării 
Armatei Populare Naționale a R. D. Germane

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat mi
nistrului apărării naționale al R.D. 
Germane, general de armată Heinz 
Kessler, o telegramă de felicitare 
cu ocazia celei de-a 30-a aniversări 
a creării Armatei Populare Națio
nale a Republicii Democrate Ger
mane.

★
Miercuri după-amiază, la Casa 

Centrală a Armatei a avut, loc o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
30-a aniversări a creării Armatei 
Populare Naționale a R.D. Germane, 
la care au participat generali și ofi
țeri din garnizoana București.

Adunarea a fost deschisă de ge-

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,30 Tinerețea noastră — tinerețea 

Epocii Ceaușescu. Emisiune-con* * 
curs realizată în colaborare cu Co

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 februarie, ora 20 — 2 mar
tie, ora 20. în țară : Vreme rece, 
geroasă în primele nopți în cea mai 
mare parte a țării. Cerul va fi varia
bil, cu înnorări mai accentuate spre 
sfîrșitul intervalului în regiunile ves
tice, unde, local, va ninge. In restul 
teritoriului, ninsorile vor fi izolate. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperatura aerului va crește ușor

HANDBAL. în prima zi a campio
natului mondial masculin de handbal, 
care se desfășoară in diferite Orașe 
elvețiene, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : grupa A : R. D. Ger
mană — Cuba 28-24 (15—11) ; Iu
goslavia — U.R.S.S. 2$—22 (13-11) ; 
grupa B : Elveția — Spania 15—15 
(4—8) ; R. F. Germania — Polonia 
21—20 (8—8) ; grupa D : Suedia — 
Algeria 24—16 (11—8) ; Ungaria — 
Danemarca 25—21 (15—9). După cum 
se știe, in grupa C. România — 
Cehoslovacia 23—18 (8—9). Coreea de 
Sud — Islanda 29—21 (13—9).
• Miercuri seara. în ziua a doua a 
Campiopatului mondial masculin de 
handbal, in localitatea elvețiană 
Chaux-de-Fonds. echipa României a 
întrecut cu scorul de 22—21 (15—9) 
formația Coreei de Sud. într-un alt 
meci contind peptru grupa C preli
minară. Islanda a dispus cu scorul 
de 19—18 (10—8) de selecționata Ce
hoslovaciei. La Saint Gallen, in gru
pa B. Elveția a ciștigat în fata Po
loniei. cu 18—17 (10—11). Astăzi,
echipa României are zi liberă, ur- 
mînd să intilnească vineri, la Berna, 
reprezentativa Islandei.

FOTBAL. Ieri, la Brașov. în ulti
mul meci al optimilor de finală ale 
..Cupei României". Steaua — Rapid 
4—2.

SCRIMA. Proba feminină de flo
retă pe echipe din cadrul competi
ției internaționale de scrimă pentru 
juniori ..Turneul Prietenia", ce se 
desfășoară la Varna, a fost cîșligată 
de selecționata României, urmată în 
clasamentul final de formațiile R. D. 
Germane. Ungariei si U.R.S.S. în

vremea

INFORMAȚII SPORTIVE

rumb și orez. Totoda
tă. se acordă o aten
ție deosebită turis
mului.

Poporul român ur
mărește cu interes 
și simpatie eforturile 
poporului dominican 
în direcția' accelerării 
progresului economic 
și social. în dorința 
de a dezvolta relațiile 
de prietenie și colabo
rare dintre cele dotiă 
popoare. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica Do
minicană au fost sta
bilite relații diploma
tice. Ambele guverna 
și-au exprimat con
vingerea că aceasta va 
contribui la promova
rea pe multiple pla
nuri a legăturilor din
tre cele două țări și 
popoare în interesul 
reciproc, al cauzei pă
cii. înțelegerii și cola
borării internaționale.

moment de cea mai mare însemnă
tate în cronica raporturilor dintre 
cele două țări și popoare.

Oaspetele a relevat, totodată, im
portanța întilnirilor și convorbirilor 
bilaterale pentru mai buna cunoaș
tere a preocupărilor popoarelor ce
lor două țări, în dezvoltarea, in 
continuare, a relațiilor de fructuoasă 
conlucrare dintre România și Bra
zilia.

La rîndul său, senatorul Marcon- 
des Gadelha a arătat că afinitățile 
de limbă și cultură, preocupările co
mune privind dezvoltarea accelerată 
a economiilor naționale sînt factori 
care apropie cele două popoare și 
favorizează dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări. El a eviden
țiat, de asemenea, largile posibilități 
existente pentru extinderea și di
versificarea conlucrării româno-bra- 
ziliene în construcția de mașini, 
agricultură, în cercetarea științifică 
și tehnologică, în domeniul culturii 
și în alte sfere de activitate.

(Agerpres)

neral-locotenent Victor Stănculescu, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit colonelul Karl 
Heinz Friedewald, atașat militar, 
aero și naval al R.D. Germane la 
București.

Au fost prezenți Herbert Plaschke, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate 
Germane în Republica Socialistă 
România, membri ai ambasadei.

în încheiere, participanții au vizio
nat fotoexpoziția „Aspecte din viața 
și activitatea militarilor Armatei 
Populare Naționale a R.D. Germane" 
și filme puse la dispoziție de Am
basada R.D.G.

mitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Consiliul Uni
unii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Consiliul 
Național al Organizației Pionieri
lor (color). Participă reprezenta
tivele județelor Botoșani, Dîm
bovița, Ialomița, Sibiu, Timiș

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

spre sfîrșitul intervalului în sud-vest 
și în zonele deluroase. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 20 și minus 10 
grade, local mai. coborîte în primele 
nopți, dar ușor mai ridicate în sud- 
vest în ultima noapte, iar maximele 
vor oscila între minus 10 și zero grade, 
mai ridicate la sfjrșit. Local, ceată 
asociată cu depunere de chiciură. în 
București : Vremea va fi rece, geroasă 
noaptea la începutul intervalului. Cer 
variabil, favorabil ninsorii slabe. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 14 și minus 8 grade, mai 
ridicate la sfîrșit, iar maximele, între 
minus 5 grade și minus un grad. Dimi
neața, ceață cu chiciură.

proba de spadă, pe primul loc s-a 
situat echipa U.R.S.S.. urmată de 
Cuba. Polonia si R. D. Germană.

ȘAH. Turneul candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah, des
fășurat in orașul suedez Malmoe, 
s-a încheiat cu victoria marii maes
tre sovietice Elena Ahmilovskaia, 
care a totalizat 9,5 puncte din 13 
posibile. în urma acestui succes, 
Elena Ahmilovskaia și-a cucerit 
dreptul de a disputa meciul pentru 
titlul mondial cu actuala campi
oană a lumii. Maia Ciburdanidze 
(U.R.S.S.).

BASCHET. La Badalona. în meci 
retur pentru semifinalele ..Cupei 
cupelor" la baschet masculin, echipa 
locală Juventud a întrecut cu scorul 
de 114—107 (după prelungiri) forma
ția italiană Scavolini Pesaro. învin
gători cu 109—100 in primul ioc. 
baschetbalist!! ilalieni s-au calificat 
in finala competiției.

ATLETISM. în cadrul concursului 
de atlbtism de la Santiago de Cuba, 
sprinterul cubanez Felix Stivens a 
stabilit cea mai bună performantă 
mondială a sezonului în proba de 
400 m plat : 44"77/100.

VOLEI. Miercuri, la Craiova, în 
derbyul etapei a 25-a a campiona
tului republican feminin de volei, 
formația locală Universitatea C.F.R. 
a intrecut cu scorul de 3—1 (12—15, 
15—1, 15—6, 15—9) pe Dinamo Bucu
rești. în clasament conduce Univer
sitatea C.F.R. Craiova, cu 43 punc
te, urmată de C.S.U. Galați — 40 
puncte și Dinamo București — 38 
puncte (un meci mal puțin disputat).

Schimb fe intre președintele 
Romaitiei si preseiflmele 

Mifei Militar al Sudanirini
, KHARTUM 26 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise un 
mesaj de prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire personală 
și succes deplin in activitate pre
ședintelui Consiliului Militar al Re
publicii Sudan. Abdul Rahman Mo
hamed Hassan Swar Al-Dahab, 
urări de pace, progres și prosperitate 
pentru poporul sudanez prieten.

Președintele Consiliului Militar a 
exprimat vii mulțumiri pentru me
sajul primit și. la rîndul său. a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
urări de sănătate, fericire și viață 
îndelungată, recunoștința sa pentru 
sprijinul constant acordat poporului 
sudanez in dezvoltarea economiei 
țării și pentru realizarea obiective
lor sale de pace și prosperitate.

Subliniind relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre po
porul sudanez și poporul român, 
președintele Swar Al-Dahab a apre

Sesiunea Congresului General Popular 
din Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă

TRIPOLI 26 (Agerpres). — La 
Benghazi continuă lucrările celei 
de-a Xll-a sesiuni a Congresului 
General Popular din Jamahiria Ara
bă Libiană Populară Socialistă.

în numele Partidului Comunist 
Român și al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a

SALUTUL TRANSMIS
DE REPREZENTANTUL P. C. R.

Scoțînd în evidență cu satisfacție 
bunele raporturi de colaborare sta
tornicite intre Republica Socialistă 
România și Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă în spiritul ega
lității, independenței și avantajului 
reciproc, vorbitorul a arătat că aces
te raporturi au la bază înțele
gerile convenite în cursul nu
meroaselor întîlniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și colonelul Moammer El Ged- 
dafi, conducătorul Marii Revoluții 
de Ia 1 Septembrie a Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
și răspund intereselor mutuale de 
promovare a cunoașterii și înțelege
rii intre cele două popoare.

Noi, în România — a continuat 
vorbitorul — cunoaștem și apreciem 
eforturile poporului Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socialiste în
dreptate spre consolidarea indepen
denței naționale, accelerarea dezvol
tării economice, promovarea pro
gresului și prosperității țării și în
făptuirea dreptății și egalității so
ciale. La rîndul lor, oamenii muncii 
români sînt puternic mobilizați de 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială și înaintarea fermă spre 
culmile înalte ale societății socia
liste.

Vorbitorul a relevat că România 
și Libia se pronunță ferm ca toate 
popoarele să acționeze pentru re
luarea și consolidarea politicii de 
destindere, pentru a asigura dezvol
tarea lor independentă, la adăpost 
de orice amestec și presiuni din ex
terior, precum și pentru promova
rea unei păci durabile in lume. Con- 
siderînd că.problema vitală a epocii 
noastre o constituie apărarea păcii 
și înfăptuirea dezarmării, România 
acționează cu consecvență pentru 
înlăturarea pericolului de război.

Partidul și statul nostru — a con
tinuat vorbitorul — acționează cu. 
consecvență pentru reglementarea

I)I\ ACTUALITATEA POLITICA) —='————-

Spania în fața unei importante opțiuni
Dacă de mai multă vreme proble

ma răminerii Spaniei in Pactul 
Nord-Atlantic sau ieșirii din el a 
dominat scena politică a acestei țări, 
se poate spune că acum, in preajma 
referendumului'de la 12 martie, în
fruntările pe această temă au o pon
dere covîrșitoare în ansamblul preo
cupărilor naționale, așa cum a ilus
trat-o elocvent și uriașa manifesta
ție populară anti-N.A.T.O. de la 
Madrid.

Oficial, campania în vederea re
ferendumului a fost inaugurată la 25 
februarie, dar de fapt ea se desfă
șoară, sub o formă sau alta, de mai 
multe săptămîni, dacă nu chiar de 
luni. Dimensiunile și ascuțimea cam
paniei sint explicabile : se pregă
tește o opțiune politică din cele mai 
importante pentru viitorul țării.

Se știe că Spania a aderat la 
N.A.T.O. în mai 1982, in virtutea 
unei decizii guvernamentale, ratifi
cată de parlament. Dar în alegerile 
legislative din luna decembrie a 
aceluiași an, Partidul Socialist Mun
citoresc Spaniol — care in cursul 
campaniei se pronunțase împotriva 
apartenenței țării la N.A.T.O., pn- 
mițind organizarea unui referendum 
in acest scop — a ieșit învingător 
(după unii observatori, victoria s-ar 
fi datorat tocmai acestei poziții) și, 
drept urmare, cabinetul prezidat de 
Felipe Gonzalez a hotărit să „în
ghețe" ihtegrarea țării în structura 
militară a pactului.

Pe parcursul celor peste trei ani 
de guvernare a P.S.M.S., sentimen
tele antiatlantiste ale spaniolilor 
s-au manifestat cu tot mai multă 
vigoare in presă, in conferințe și 
simpozioane, in dezbateri parlamen
tare, în constituirea de numeroase 
organizații pacifiste, dar mai cu sea
mă sub forma mitingurilor și de
monstrațiilor desfășurate în capitală 
și in mai toate centrele urbane în
semnate din provinciile țării. Cercuri 
largi ale opiniei publice consideră — 
așa cum s-a subliniat cu prilejul 
amintitelor manifestări — că ten
dințele de lărgire și perpetuare a 
blocurilor militare, de menținere a 
bazelor militare pe teritoriile altor 
țări contravin intereselor poporului 
spaniol, ca și ale .popoarelor euro
pene in ansamblu, contrastează pu
ternic cu voința participanților la 
ampla mișcare împotriva apartenen

ciat în mod deosebit importanța vi
zitelor efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in Sudan.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii la Khartum a tovară
șului loan Totu, viceprim-ministr.i 
al guvernului, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală de cooperare economică și 
tehnică, de către președintele Consi
liului Militar al Republicii’Sudan. în 
timpul cbnvorbirii au fost abordate 
principalele aspecte ale dezvoltării 
colaborării economice și tehnice din
tre România și Sudan.

*
La Khartum au început lucrările 

celei de-a X-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-suda- 
neze de cooperare economică și teh
nică.. Delegația română este condusă 
de tovarășul loan Totu. viceprim- 
ministru al guvernului, iar delega
ția sudaneză de Samuel Aru Bol, 
viceprim-ministru al guvernului.

fost adresat un cald salut prietenesc 
participanților la lucrările celei de-a 
Xll-a sesiuni a Congresului Ge
neral Popular din Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, de către 
tovarășul Constantin Radu, secretar 
al C.C. al P.C.R., reprezentantul 
P.C.R. la congres.

pe cale politică a tuturor probleme
lor litigioase și a situațiilor de con
flict din diferite părți ale globului, 
pentru eliminarea forței și a ame
nințării cu utilizarea ei în raportu
rile dintre state, pentru apărarea li
bertății popoarelor și făurirea de 
sine stătătoare a destinelor lor, în 
conformitate cu opțiunile proprii. 
Noi condamnăm energic manifestă
rile de forță pe arena mondială, 
practicile periculoase care știrbesc 
suveranitatea națională a statelor și 
contravin normelor elementare ale 
dreptului internațional, considerind 
că ele au consecințe profund nega
tive asupra situației din diferite 
zone și din întreaga lume.

România se pronunță, totodată, 
pentru inițierea de acțiuni hotărite 
in direcția lichidării subdezvoltării 
și înfăptuirii noii ordini economice 
internaționale, pe o bază echitabilă 
și democratică, apreciind că aceasta 
reprezintă singura cale de depășire 
a crizei din economia mondială și de 
promovare a progresului accelerat 
al țărilor în curs de dezvoltare. 
Avem convingerea formă că, acțio- 
nînd unite, forțele politice realiste, 
popoarele lumii au capacitatea de a 
determina triumful rațiunii, realiza
rea dezarmării.

Afirmarea unor relații noi, demo
cratice in viața internațională — a 
spus vorbitorul — este intrinsec le
gată de așezarea la baza lor a prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi, 
a respectului independenței, suvera
nității naționale și a integrității te
ritoriale a fiecărui stat.

în încheiere, urînd succes lucrări
lor congresului, vorbitorul a expri
mat încrederea că raporturile dintre 
popoarele și țările noastre, dintre 
Partidul Comunist Român și Con
gresul General Popular se vor dez
volta in continuare in interesul co
mun și al cauzei independenței și 
progresului, al securității, păcii și 
dezarmării, al colaborării și înțele
gerii internaționale.

ței tării la N.A.T.O. și pentru des
ființarea bazelor militare americane 
de pe teritoriul național, ca parte 
integrantă a acțiunilor ce se desfă
șoară la scara întregului continent 
european contra înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace. Este rezultatul 
firesc al conștientizării maselor 
populare, care înțeleg tot mai lim
pede că, în condițiile actualei în
cordări internaționale, agravate de 
amplasarea noilor rachete nucleare 
în Europa, trecerea la măsuri con
crete și eficiente de destindere și 
dezarmare a devenit un imperativ 
de importanță vitală pentru conti
nentul nostru și pentru întreaga 
lume.

Desigur că amploarea mișcărilor 
spaniole Împotriva N.A.T.O. a neli
niștit — și continuă să neliniștească 
— unele cercuri occidentale, alit 
din rațiuni de principiu, cit și dato
rită rolului hărăzit Spaniei in sche
mele strategice ale organizației nord- 
atlantice. Că așa stau lucrurile s-ă 
văzut cu diverse' prilejuri, inclusiv 
discuțiile care au precedat aderarea 
Spaniei la Piața comună. în forme 
aluzive sau directe, cercurile inte
resate au arătat atunci că înțeleg să 
nu piardă ocazia, ci s-o folosească 
drept mijloc de presiune, încercind 
să obțină garanții pentru o mai 
strinsă integrare a Spaniei în 
N.A.T.O. drept „preț" Ia aderarea 
acestei țări la Piața comună. Paralel, 
s-a sugerat că și eventuala soluțio
nare a problemei Gibraltarului ar fi 
facilitată de rămînerea Spaniei în 
N.A.T.O.

în privința organizării referendu
mului, guvernul, după citeva tergi
versări, s-a decis în cele din urmă 
să fixeze o dată, dar termenii pro
blemei în optica autorităților au su
ferit modificări, în legătură cu caro, 
la sfîrșitul anului trecut, agenția 
France Presse scria : „în trei ani, 
premierul Gonzalez a devenit un 
ferm partizan al menținerii Spaniei 
în Alianța atlantică — fără o inte
grare completă în structura milita
ră — dar nu a ■ reușit încă să con
vingă opinia publică, rămasă, in an
samblul ei, antiatlantistă".

Ostilitatea spaniolilor față de pac
tul nord-atlantic a fost recunoscută 
de însuși premierul Gonzalez, care, 
pentru a tempera o asemenea stare 
de spirit, și-a făcut cunoscută inten-

Reuniune ministerială 
a C. E. E.

HAGA 26 (Agerpres). — Miniștrii 
afacerilor externe ai țârilor Pieței 
comune, reuniți la Haga pentru a 
analiza ultimele evoluții politice pe 
arena internațională, au adoptat o 
declarație in care, după ce își ex
primă grava preocupare cu privire 
la escaladarea conflictului între 
Iran și, Irak, afirmă că sint gata să 
sprijine eforturile O.N.U. și alte ini
țiative care au drept scop soluționa
rea pașnică a conflictului.

Miniștrii de externe au cerut, in
tr-o altă declarație, autorităților de 
la Pretoria să promoveze fără întîr- 
ziere dialogul cu adevărații repre
zentanți ai sud-africanilor excluși de 
la structurile de guvernare.

Obiective ale politicii 
noii conduceri din Filipine 

prezentate de președintele 
Corazon Aquino

MANILA 26 (Agerpres). — In pri
ma sa conferință de presă, desfă
șurată miercuri, noul președinte al 
Filipinelor, Corazon Aquino, a anun
țat deținătorii principalelor porto
folii din guvernul țării. Vicepreședin
tele Republicii. Salvador Laurel, de
semnat prim-ministru, preia și porto
foliul afacerilor externe. Din cabinet 
mai fac parte — relatează agenția 
Reuter — Juan Ponce Enrile (apă
rare), Nepthali Gonzalez (justiție), 
Jaime Ongpin (finanțe). Fidel Ramos 
este șef al Statului Major al forțe
lor armate și a fost înaintat la gra
dul de general.

Lansind un apel la reconciliere na
țională. șeful statului a anunțat, tot
odată, că va propune Noii Armate 
a Poporului (N.A.P.) încetarea focu
lui. Corazon Aquino — transmite a- 
genția France Presse — a declarat că 
unul dintre primele obiective urmă
rite de guvern va fi îmbunătățirea 
situației săracilor, a șomerilor.

Cu același prilej, adaugă A.F.P., 
președintele a arătat că va respecta 
angajamentele asumate de Filipine 
în cadrul acordului cu S.U.A. privind 
statutul bazelor americane din Fili
pine pînă în anul 1991 (dată la care 
acesta expiră), menționînd că opțiu
nile sale pe acest plan rămîn des
chise.

Răspunzînd la întrebările ziariști
lor. C. Aquino și membrii noului gu
vern au anunțat anularea alegerilor 
pentru organele locale ale puterii, 
proiectate pentru luna mai — adau
gă agenția T.A.S.S. Ei au confirmat 
hotărirea privind convocarea sesiunii 
Adunării Naționale (parlamentul), în 
cadrul căreia va fi anulată procla
marea de către organul legislativ su
prem al tării a lui Ferdinand Marcos 
ca președinte al Filipinelor.

★
Noul președinte al Republicii Fili

pine. Corazon Aquino, s-a născut la 
23 ianuarie 1933. la Manila. A urmat 
studiile în țară și S.U.A., obținînd o 
diplomă în matematică și limba 
franceză. A intrat în viata politică 
după asasinarea, la 21 august 1983. a 
soțului ei. Benigno Aquino, lider al 
opoziției fillpineze.

Conflictul irano- irakian
TEHERAN 26 (Agerpres). — Agen

ția I.R.N.A. citată de agențiile Reu
ter și Associated Press relevă că în 
nordul Irakului forțele iraniene au 
ocupat un teritoriu de 200 kilometri 
pătrați, in urma ofensivei lansate in 
urmă cu două zile. Potrivit agen
ției, forțele iraniene se află la 
aproximativ 25 km de orașul Sulay- 
manieh.

Pe frontul de sud menționează 
agenția I.R.N.A. — forțele iraniene 
au întreprins, noaptea trecută, un 
atac asupra pozițiilor irakiene în 
zona Faw, distrugind două batalioane 
de infanterie și o companie de 
tancuri.

deocam- 
a patru 
de ex-

ția de a cere o reducere a persona
lului de la cele patru baze america
ne din Spania — instalate acum '33 
de ani și ale căfor efective se ridi
că la 12 500 de militari — fără a ex
clude posibilitatea unei decizii uni
laterale a Spaniei, în cazul cind ne
gocierile in curs intre cele două 
părți nu se vor solda cu un acord 
corespunzător.

De menționat că guvernul s-a an
gajat și' el direct in campania in 
vederea referendumului, 
dată prin intermediul 
miniștri (inclusiv cel 
terne), care au vorbit la întruniri 
despre „consecințele dezastruoase" 
pe care le-ar avea ieșirea țării din 
N.A.T.O. Concomitent, ministrul a- 
părării declara într-un interviu la 
televiziune că Spania va fi nevoită 
să-și schimbe planul strategic de 
apărare în cazul în care referen
dumul se va solda cu un răspuns 
negativ.

Eforturile de a-i descuraja pe ad
versarii aderării nu par să aibă pînă 
acum efectul scontat. Dimpotrivă, 
mișcarea anti-N.A.T.O. se arată mai 
viguroasă ca orieînd. Duminica tre
cută Madridul a văzut cea mai mare 
manifestație din ultima jumătate de 
secol. După cifre furnizate de unele 
agenții de presă, aproximativ 750 000 
de persoane au parcurs străzile ca
pitalei, arborind și scandînd lozinci 
în favoarea ieșirii țării din N.A.T.O. 
în același timp, in coloanele presei 
spaniole, cunoscuți fruntași politici 
din opoziție, ca și personalități cul
turale. repetă insistent că, răminînd 
în N.A.T.O., Spania iși asumă mari 
riscuri, puțind deveni, în pofida 
voinței sale, nu numai bază de atac, 
ci și țintă a unei eventuale riposte. 
După cum ar putea fi victima unui 
eventual accident: în memoria spa
niolilor stăruie „cazul Palomares", 
cind, in urma unei ciocniri între 
două bombardiere strategice ameri
cane, patru bombe atomice au căzut 
pe pămîntul țării, din fericire fără 
să explodeze.

La apropiata consultare populară, 
considerată o adevărată „premieră" 
in istoria tratatelor diplomatice și a 
alianțelor militare, spaniolii sînt 
chemați să se pronunțe asupra men
ținerii țării lor in alianța atlantică 
„în condițiile prezentate de guvern", 
adică fără integrarea în structurile

MOSCOVA

Lucrările celui de-al XXVII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

MOSCOVA 26 (Agerpres). — M. Co- 
ruț și M. Chebeleu transmit : în cea 
de-a doua zi a Congresului al 
XXVII-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. miercuri au 
început dezbaterile asupra raportu
lui politic al C.C. al P.C.U.S.. pre
zentat forumului comuniștilor sovie
tici de către tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

La lucrări participă delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

La tribuna congresului au urcat 
pe rînd muncitori și țărani, activiști 
de partid, oameni de știință și cultu
ră. conducători ai diferitelor sec
toare ale economiei naționale so
vietice. »

Vorbitorii au dat o înaltă aprecie

Povara datoriei externe frînează 
progresul țărilor în curs de dezvoltare
CARACAS 26 (Agerpres). — Se

cretarul general al Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), Joao Bae- 
na Soares, a subliniat că problema 
datoriei externe trebuie rezolvată 
prin dialog, pe baza unor soluții po
litice. într-o declarație făcută cu 
ocazia vizitei efectuate la sediul 
Secretariatului permanent al Siste
mului Economic Latino-American, 
din Caracas, el a arătat că nu este 
drept ca țările debitoare să-și ajus
teze programele de , dezvoltare și 
bunăstare socială pentru a -onora 
angajamentele cu băncile externe. 
Datoria externă nu mai este o pro
blemă doar financiară, ci și politică, 
ce trebuie abordată sub acest aspect, 
a apreciat secretarul general al
O.S.A., adăugind că o soluționare a 
ei poate fi realizată numai in con
dițiile creșterii economice a statelor 
datornice.

Manifestații în sprijinul adoptării unor măsuri 
de redresare națională în Haiti

PORT-AU-PRINCE 26 (Agerpres). 
— Situația din Haiti continuă să ră- 
mînă tensionată. în capitală — Port- 
au-Prince — avînd loc manifestații 
în sprijinul luării unor măsuri ur
gente care să ducă la înlăturarea ur
mărilor nefaste ale fostului regim, 
relatează agențiile France Presse și 
Associated Press.

Opoziție față de sprijinirea grupărilor antisandiniste
SAN JOSE 26 (Agerpres). — în 

cursul unei declarații făcute după o 
întrevedere avută cu trimisul special 
al S.U.A. în America Centrală, 
Harry Schlaudeman, președintele ales 
al Republicii Costa Rica, Oscar 
Arias Sanchez, a arătat că negocie
rile diplomatice constituie opțiunea 
pentru soluționarea pașnică a pro
blemelor din regiunea centro-ameri-

BAGDAD 26 (Agerpres). — Un 
comunicat militar difuzat la Bagdad, 
citat de agenția Reuter, informează 
că pe frontul din sudul Irakului se 
produc schimbări de amploare in 
favoarea trupelor irakiene. La postul 
de radio Bagdad, comandantul for
țelor aeriene, mareșalul Hamid Sha- 
aban, a afirmat că forțele irakiene 
au încercuit trupele iraniene la Faw. 
Comandantul forțelor navale, amira
lul Mohammed Abdullah, a mențio
nat la o conferință de presă că toate 
comunicațiile forțelor iraniene cu 
trupele lor din Faw au fost între
rupte pe mare.

militare (situație similară cu cea a 
Franței), fără prezența armelor nu
cleare. pe teritoriul spaniol și cu 
continuarea, în paralel, a negocie
rilor privind reducerea numărului 
de militari de la bazele americane.

La această oră, se află in toi ine
vitabilul joc al sondajelor de opinie.. 
Chiar dacă nu pot oferi certitudini, 
sondajele — cel puțin unele din mul
țimea celor publicate — pot da o 
idee despre „pulsul" electoratului. 
Astfel, in majoritatea cazurilor, 
aceste sondaje indică un procent mai 
mare de voturi contra răminerii Spa
niei în N.A.T.O. Ultimul dintre ele. 
publicat duminică de cotidianul „El 
Pals". indică 34 la sută din voturi 
pentru ieșirea țării din N.A.T.O. și 
numai 25 Ia sută în favoarea rămî- 
nerii. De remarcat că, față de son
daje publicate doar cu o zi înainte, 
numărul voturilor anti-N.A.T.O. creș
te cu 3 procente.

O curiozitate motivată de un in
teres politic distinct: opoziția conser
vatoare, deși favorabilă răminerii in 
N.A.T.O. (și incă in formă „integrală") 
s-a pronunțat pentru .abținere, „de 
teama ca referendumul să nu se 
transforme într-un plebiscit în fa
voarea premierului Gonzalez, cu șap
te luni înaintea alegerilor generale" 
— notează agenția France Presse.

Felipe Gonzalez declara nu de
mult că guvernul nu va putea men
ține Spania în alianța atlantică dacă 
majoiitatea poporului spaniol este 
împotriva acestui lucru. Pe baza de
clarațiilor oficiale, observatorii apre
ciază că, în cazul unui „NU" la re
ferendum, parlamentul ar urma să 
fie dizolvat și convocarea de alegeri 
generale anticipate ar deveni imi
nentă.

Dincolo de aspectele el concrete, 
campania în vederea referendumu
lui ilustrează cu deosebire îngrijo
rarea unor largi pături ale popu
lației față de riscurile la care este 
expusă țara ca membră a unui bloc 
militar. Convingerea că nu trebuie 
cruțat nici un efort pentru a opri 
cursul spre tensiune și confruntare 
mobilizează în Spania, ca și in res
tul continentului, categorii sociale 
tot mai largi, care, prin acțiunile lor 
energice, mențin această problemă 
ca subiect de atenție prioritară.

Vasile OROS 

re raportului politic al C.C. al 
P.C.U.S.. analizei cuprinse în acest 
document asupra evoluției, stadiu
lui actual și perspectivelor de dez
voltare a societății sovietice, re- 
levind însemnătatea deosebită a noii 
linii strategice ce urmează să fie 
adoptată de congres in vederea acce
lerării progresului economic și social 
al țării. Această nouă orientare a 
conducerii partidului —, s-a subliniat 
în luările de cuvînt — se bucură de 
sprijinul și aprobarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii sovietici.

Vorbitorii au examinat probleme 
de cea mai mare importantă aflate 
in fața partidului, propunînd căi de 
rezolvare a acestora.

Congresului i-au fost adresate me
saje de salut din partea conducăto
rilor unor delegații de partid de pes
te hotare prezente la forumul co
muniștilor sovietici.

Lucrările congresului continuă.

BANGKOK 26 (Agerpres). — Da
toria externă a Thailandei crește 
anual cu 10 la sută, iar pentru achi
tarea acesteia, în 1985 au fost aloca
te 27,7 la sută din încasările din ex
port ale țării, informează Institutul 
de cercetări economice din această 
țară. Comunicatul apreciază că în 
cursul acestui an procentul va creș
te cu 28,8 la sută, ceea ce va deter
mina guvernul să adopte măsuri de 
strictă austeritate. Alături de povara 
datoriei externe, sau tocmai din a- 
ceastă cauză, economia thâilandeză 
Înregistrează un ritm scăzut de dez
voltare. în 1986, relevă comunlcatdl, 
ritmul de creștere a produsului na
țional brut va fi de numai 3,2 la 
sută, adică de două ori mai mic 
față de anii precedenți.

Cea mai amplă manifestație s-a 
desfășurat pe aeroportul din capitală 
în semn de protest fată de decizia 
guvernului de a permite unor foști 
conducători ai poliției secrete duva-< 
lieriste să părăsească tara înainte de 
a fi judecați pentru faptele lor, pre
cizează sursele citate.

cariă — transmite agenția cubaneză 
Prenșa Latina. Șl a relevaț, totodată, 
opoziția sa față de o eventuală apro
bare de noi fonduri destinate gru
părilor contrarevoluționare antisan
diniste, solicitate Congresului S.U.A. 
de șeful executivului american.

Cerere adresată 
Congresului S.U.A.
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

în pofida opoziției manifestate de 
cercuri largi ale opiniei publice și 
numeroși congresmeni față de im
plicarea crescindâ a guvernului de 
la Washington în ajutorarea organi
zațiilor care luptă împotriva autori
tăților de la Managua, președintele 
Ronald Reagan a cerut oficial Con
gresului să aprobe suma de 100 mi
lioane dolari cu titlul de ajutor mi
litar și de altă natură destinat aces
tora, informează agenția Associated 
Press. Din acest total, 70 milioane 
dolari ar urma să reprezinte ajutor 
militar direct acordat de Pentagon, 
C.I.A. sau alte organisme federale 
stabilite de președinte.

1 AGENȚIILE DE PRESĂ1 
■ TRANSMIT: 1
I TRIBUNALUL CONSTITUȚTO- I

NAL AL PORTUGALIEI l-a de-

Iclarat oficial, miercuri, pe Mario I 
Soares drept ciștigător al alegeri- | 
lor prezidențiale de la 16 februa-

Irie. Potrivit rezultatelor oficiale | 
definitive ale alegerilor, Mario 1
Soares a obținut 50,71 la sută din ’ 
voturile exprimate, față de 48,37 la 
sută cit a revenit candidatului I 

I dreptei. Diogo Freitas do Amaral. |
Mario Soares va depune jurămin- 

| tul in calitate de președinte al Re- i
publicii Portugheze pentru un I 
mandat de cinci ani, in cadrul unei 

. ceremonii ce se va desfășura in I
parlament, la 9 martie.

ORGANIZAȚIE. Patru state afri-

Icane producătoare de petrol mem- I 
bre ale O.P.E.C. — Algeria. Nigeria, I 
Jamahiria Arabă Libiana și Gabon 1 
— au format o organizație proprie .

| numită Asociația africană de hidro- I 
| carburi (A.H.A.). într-o declarație I 
citată de agenția Reuter, cele patru 

I state au subliniat că nu intenție- I
nează să intre in conflict cu nici o [ 
organizație căreia ele aparțin.

. CONVOCARE. La Cotonou a avut I 
I loc plenara extraordinară a C.C. al |

Partidului Revoluției Populare a 
I Beninului, care a hotărit convoca- i

rea, pentru luna viitoare, a alegeri- I 
lor in consiliile revoluționare, or- * 
gane locale ale puterii la nivel te
ritorial. în încheierea plenarei a I 

I luat cuvintul Mathieu Kerekou, pre- I 
ședințele C.C. al P.R.P.B., președin- 

I tele țării.
I SENTINȚA. Un tribunal militar I
nigerian a condamnat la moarte 13 

I foști ofițeri implicați in complotul I 
din decembrie anul trecut impotri- 1 
va șefului statului. Ibrahim Baba- 1 

. ginda. .
I DECES. Miercuri a încetat din | 
1 viață, la Atena, in vîrstă de 73 de 
. ani. Amalia Fleming. Doctor în > 
I medicină, Amalia Fleming devenise I 
I primul președinte al Asociației fe- ‘ 

meilor de știință din Grecia, mem- 
Ibră a Comitetului de cooperare I

intre statele balcanice. Ea a mili- | 
ta! de: asemenea, activ în mișcarea

I de rezistență în timpul ocupației i 
naziste a țării sale. Membră a C.C. I

I al P.A.S.O.K., Amalia Fleming a • 
reprezentat, din 1977, acest partid

I în parlament.
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